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Rezumat: Terorismul reprezintă cel mai periculos inamic al societății moderne, cu atât mai dificil de învins cu 

cât are multiple ramificații ideologice, strategice și logistice care se extind pe plan internațional, afectând toate 

comunitățile și funcționalitatea principalelor sisteme de stat. Armele de distrugere în masă reprezintă o amenințare tot 

mai reală, ce însoțește fenomenul terorist modern. O strategie bună de apărare împotriva terorismului, trebuie să ia în 

calcul toate aceste scenarii, multe necesitând o abordare profund multidisciplinară pentru a acoperi întreaga plajă de 

posibilități. Este și cazul bioterorismului, cel mai grav, poate, dintre toate scenariile distrugerilor în masă. Bazele unei 

biosecurități și bioprevenții eficiente sunt reprezentate în primul rând, de înțelegerea cât mai avansată a efectelor 

expunerii corpului uman la agenți biologici și pregătirea cât mai eficientă a resurselor medicale în acest sens. 
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Introducere 

 

Fenomenul terorist a evoluat masiv în ultimii ani la nivel motivațional, ideologic și strategic, 

urmărind continuu să devină mai eficient, mai letal, mai greu de prevenit și controlat.  

Microorganismele cu potențial letal pentru organismul uman sau toxinele produse de acestea, au 

marcat istoria lumii prin numeroase epidemii care au decimat comunități întregi. Ele reprezintă un dușman 

ascuns ochiului liber, extrem de contagios, cu capacitatea de a sabota sistemele de control, apărare, sănătate 

publică și medicină ale unui stat; ele pot face un număr mare de victime înainte de a fi diagnosticate și pot 

distruge un stat întreg prin decredibilizarea sistemelor de apărare, panica și teroarea creată, mortalitatea 

crescută, efectele pe termen lung și prăbușirea economică [1]. Mai mult decât atât, până la propagarea 

întregului fenomen morbid într-o comunitate, un astfel de atac oferă o fereastră importantă de timp 

teroriștilor, în care aceștia pot dispărea de la locul atacului, acoperind distanțe mari, timp în care actul 

criminal nu este nici măcar suspectat. Pe scurt, utilizarea armelor biologice, întrunește câteva condiții 

esențiale pentru atingerea unui plan terorist: produce un număr foarte mare de victime într-un timp relativ 

scurt, cu minime pierderi din partea infractorilor, cu efecte morbide pe o largă arie spațio-temporală și 

consecințe nefaste asupra întregului sistem de stat [2]. 

Din perspectiva specialiștilor OMS definiția armei biologice este „un mijloc sau un dispozitiv prin 

care se produce diseminarea unui agent biologic (inclusiv vectori ai unor agenți biologici), cu efecte 

vătămătoare sau letale pentru oameni, animale sau culturi agricole”. Practic agentul biologic poate fi 

reprezentat de orice microorganism viu (bacterie, virus, parazit, fung) sau toxina produsă de astfel de 

microorganisme care poate provoca îmbolnăvirea altor organisme vii.  
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Nu orice microorganism poate deveni armă biologică. Acesta trebuie să îndeplinească anumite 

condiții, după cum urmează: - să determine în mod constant efectul țintă - deces sau îmbolnăvire; - doza 

minimă infectantă să fie cât mai mică dar să poate produce un număr ridicat de victime; - un grad ridicat de 

infecțiozitate/contagiozitate; - efectul să fie cât mai predictibil; - diagnosticul clinic și paraclinic să pună în 

dificultate sistemul medical; - să nu existe un acces pe scară largă la tratament sau profilaxie; - să poată fi 

ușor de manipulat și reprodus în laborator; - să aibă costuri de achiziție cât mai scăzute și eventual, o 

disponibilitate naturală cât mai mare; - să fie stabil în mediul extern; - și să existe o persistență mare a 

acestuia după atac, în mediul expus [3]. 

 

1. Căile de expunere ale organismului la agenți biologici 

 

a. Calea respiratorie. Cei mai mulți agenți chimici și biologici afectează mai mult sau mai puțin 

plămânii, chiar dacă ruta de expunere primară nu a fost la acel nivel. Organismul este cel mai sensibil și mai 

receptiv prin această cale, datorită suprafeței mari alveolare și a schimbului gazos pulmonar, susceptibilității 

mucoaselor la infecții și datorită fagocitelor, care, dacă nu reușesc să distrugă patogenul, îl vor transporta în 

sistemul limfatic și mai apoi, în torentul sanguin. De asemenea, prin inhalare, infecția debutează mult mai 

rapid decât în cazul expunerii digestive sau epidermice [4]. 

 

b. Expunerea pielii și mucoaselor. Spre deosebire de agenții chimici, care pot fi absorbiți ușor de 

piele, agenții biologici nu reușesc să penetreze bariera cutanată decât în cazul în care, aceasta prezintă leziuni 

cum sunt plăgile, iritațiile sau arsurile. Zonele de tegument subțiri și intens vascularizate sunt cele mai 

predispuse la captarea agenților patogeni, ca și cazul în care mediul extern este cald și umed, producând 

dilatația porilor care crește receptivitatea pentru microorganisme. Mucoasele sunt mult mai sensibile la 

infecții și în cazul ambelor căi de dispersie, debutul clinic al bolii este cu mult întârziat față de celelalte 

posibile căi de diseminare și începe de cele mai multe ori, cu leziuni la nivelul zonelor de inoculare. Calea 

epidermică nu este una de elecție pentru că expunerea ar putea fi patologică doar pentru o mică parte a 

populației țintă; pentru o receptivitate crescută fiind necesare substanțe puternic iritante care să frângă bariera 

cutanată. 

 

c. Calea digestivă. Este o modalitate simplă care a mai fost utilizată în unele atacuri prin 

contaminarea surselor de apă și mâncare, prin contact mână-gură după atingerea unor suprafețe contaminate 

sau prin înghițirea mucusului respirator contaminat, după expunerea inhalatorie. Sistemele de sănătate 

publică și epidemiologie se ocupă cu aceste verificări în majoritatea statelor lumii, dar există suspiciuni 

legate de sabotarea acestora sau de planuri de contaminare imediat după efectuarea verificărilor. Și în acest 

caz, perioadele de incubație sunt în general mai mari decât la contactul respirator, dar simptomatologia poate 

fi la fel de severă prin riscul de afectare sistemică [5]. 

La fel de realist este scenariul în care, atacul primar are loc asupra culturilor agricole sau asupra 

animalelor cu scopul de a provoca pierderi economice, distrugerea recoltelor și îmbolnăvirea secundară a 

populației expuse; în același scenariu plauzibil există posibilitatea bioterorismului sinucigaș, adică, un 

atentator sinucigaș, dispus să se expună singur la o infecție pe care să o transmită mai departe, în 

comunitățile pe care le va vizita. Așa cum se poate observa, nici o supoziție nu mai ține de domeniul 

științifico-fantasticului, când frica omului de fenomenele incontrolabile depășește limitele posibilului. 

 

2. Clasificarea agenților biologici 

 

Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor Infecțioase SUA, clasifică agenții biologici în 3 clase 

de risc specific, cumulând anumite caracteristici ale fiecăruia [6], astfel: 

Clasa A înglobează agenți biologici cu pericol ridicat pentru sănătatea publică, potențial ridicat de 

diseminare pe scară largă, contagiozitate ridicată, ca de exemplu: antrax, variola, ciuma, tularemia, toxina 

botulinică,virușii Ebola, Marburg. 

Clasa B conține agenți patogeni relativ ușor de diseminat și rate mai mici de mortalitate, care 

provoacă boli mai mult incapacitante temporar decât letale, cum ar fi: febra Q, bruceloza, holera, 

stafilocociile, Salmonella, E colli, Ricina, etc. 
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Clasa C este reprezentată de patogeni nou descoperiți sau care pot fi reproduși în laborator sau 

alterați genetic, cu virulență deosebită: virusul Nipah, virusul Hendra, TBC rezistentă la medicamente. 

 

3. Efectele principalelor arme biologice asupra organismului uman 

 

3.1. Categoria A de risc 

3.1.1. Antrax. Antraxul a creat o adevărată isterie internațională după anul 2001, când mai multe 

atacuri cu germenul cauzant au fost înregistrate în SUA. Antraxul este cauzat de Bacillus anthracis [7], un 

bacil gram pozitiv, sporulat, care face parte din ordinul Bacillus. Este natural găzduit de ierbivore ce pot 

contamina mediul extern prin secreții orale și excremente. Sporii pot supraviețui în natură peste 40 de ani, în 

limite largi de temperatură (12-40 grade Celsius). Bacteria este nepretențioasă nutritiv, facultativ anaerobă 

dar sporii se formează doar în prezența O2 [8]. 

În funcție de poarta de intrare în organismul uman, infecția cu Bacillus anthracis se prezintă sub 3 

forme: 

- Antraxul cutanat este produs prin contactul pielii lezate cu un animal bolnav sau cu obiecte 

contaminate. Aria afectată este congestivă și edemațiată, centrată de o leziune necrotică acoperită cu crustă 

neagră. Aspectul antraxului cutanat a dat și numele popular al bolii și anume Cărbune sau Dalac. În mod 

uzual, forma cutanată evoluează spre vindecare dar în 10-20% din cazuri, fără tratament și igienă 

corespunzătoare, infecția poate evolua cu septicemie sau meningită. 

- Antraxul digestiv este foarte rar întâlnit; infecția se poate produce prin ingestia de carnea 

contaminată provenită de la animalele bolnave și se manifestă ca o gastroenterită extrem de gravă cu scaune 

diareice sangvinolente și/sau hematemeză care poate evolua către sepsis în 40% din cazurile netratate sau 

nediagnosticate. 

- Antraxul pulmonar a fost diagnosticat prima dată la cei care lucrau în industria pielăriei și a lânii. 

Manifestările severe ale acestei forme de antrax au oferit bazele utilizării sporilor de antrax ca tactică ostilă 

prin dispersia acestora în aer. Infecția debutează ca o pneumonie ce evoluează spre mediastinită, meningită și 

în final septicemie cu edem pulmonar hemoragic. Mortalitatea în aceste cazuri este de 100% respectiv de 

75% în cazul inițierii tratamentului adecvat în primele ore, dar, datorită simptomelor nespecifice, 

diagnosticul rapid este aproape imposibil. 

Bacillus anthracis este sensibil la penicilină, eritromicină, tetraciclină iar în formele avansate, 

antibioterapia trebuie asociată cu serul anticărbunos. Este ușor identificat pe frotiuri de produs patologic 

colorate cu albastru de metilen sau în imunofluorescență [9]. 

Cazurile cunoscute de decese datorate antraxului nu vor fi autopsiate. Totuși, diagnosticul poate fi 

irelevant chiar și la momentul autopsiei care poate decela edem pulmonar, focare hemoragice 

intraparenchimatoase pulmonare, ganglioni hilari și peribronșici măriți de volum, necrozați/hemoragici; de 

asemenea fenomenul de rigor mortis este de obicei absent datorită calmodulinei produsă de bacil care 

determină stimularea excesivă de producere a AMP cu relaxare musculară completă. Autopsia oarbă, fără 

cunoștința infecției, mai ales în cazul antraxului pulmonar și fără elemente de protecție specială, poate duce 

la un nou val de îmbolnăviri în rândurile personalului sanitar.  

Eficiența infecției pulmonare este reprezentată de timpul scurt de acțiune și simptomele nespecifice 

care împiedică diagnosticul pozitiv ceea ce reprezintă miza principală a unui posibil atac cu acest germen. 

  

3.1.2. Ciuma. Această infecție mai este denumită și Pestă sau Moartea Neagră datorită fenomenului 

morbid extraordinar pe care l-a provocat și care a condus la decesul a peste 15 milioane de oameni în Europa 

Evului Mediu. Genul Yersinia găzduiește 11 specii de bacterii, dintre care Yersinia pestis este agentul 

cauzant al ciumei și cea mai notorie din clasa ei. 

Rezervorul natural al bacteriei este șobolanul, iar vectorul este puricele care, în timpul mușcăturii va 

asimila bacteria. Aceasta din urmă, prin coagulaza pe care o secretă, blochează tranzitul intestinal al puricelui 

care, înfometat va mușca din nou și din nou, regurgitând la fiecare prânz bacteria în organismul pe care îl 

mușcă. Astfel este asigurată transmiterea între șobolani și rozătoare. În cele din urmă, puricele pierde 

selectivitatea naturală pentru rozătoare și va trece la gazda umană pe care, astfel, o va infecta. Transmiterea 

la om este posibilă și prin mușcătura șobolanului bolnav. Transmiterea inter-umană este posibilă încă din 

faza prodromală (primele simptome), prin aerosoli, doza minim infectantă pentru om fiind de doar 1-5 bacili. 
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Incubația durează aproximativ 7 zile. În acest timp, bacilii sunt recunoscuți și fagocitați de 

polimorfonulceare (elemente ale sistemului imun) dar nu pot fi distruși în schimb, vor începe să se reproducă 

atât extracelular cât și intracelular. La nivelul organismului uman, se prezintă sub 3 forme:  

- Forma bubonică: bacilii vor fi diseminați în organism pe cale hematogenă și se vor cantona în 

ganglionii limfatici. Astfel vor apărea bubonii pestoși (leziunea specifică a ciumei) care reprezintă mărirea de 

volum a ganglionilor limfatici, care devin foarte dureroși cu periadenită hemoragică, care apoi se necrozează 

și devin fluctuenți. Mortalitatea în aceste cazuri este de 60-70% cu tratamentul adecvat. 

- Forma pulmonară: infecția pulmonară provoacă o pneumonie severă cu evoluție rapid fatală în 

95% din cazuri. Diagnosticul clinic și paraclinic sunt aproape imposibile fără o suspiciune fermă. 

- Forma septicemică: reprezintă complicația principală și cauza de deces a celor 2 forme de ciumă; 

în lipsa terapiei, diseminarea bacteriei în organism are ca ultim stadiu insuficiența multiplă de organ și 

coagularea intravasculară diseminată. 

Tratamentul de elecție este streptomicina, alte opțiuni putând fi gentamicina, tetraciclinele, 

ciprofloxacinul sau cloramfenicolul. Profilaxia nespecifică este reprezentată de deratizare și dezinfecție care 

vizează rezervorul natural al patogenului și modalitățile de transmitere la om. Bolnavii necesită condiții 

stricte de carantină. Culturile cu Y pestis sunt realizate doar în condiții speciale în cele câteva laboratoare 

specializate și autorizate existente. Vaccinul atenuat nu oferă imunitate pe termen lung și este rezervat doar 

pentru cazurile cu risc de expunere sau pentru zonele endemice [10]. 

Ca și în cazul antraxului, examinarea postmortem la cazurile identificate nu este recomandată, dar 

forma pulmonară ghidează greșit diagnosticul de deces astfel încât, riscul de infectare în cursul unei autopsii 

este ridicat. Diagnosticul postmortem este și el dificil; examinarea poate evidenția edemul pulmonar cu 

leziuni necrotice sau hemoragice în parenchimul pulmonar. 

Caracterul nepretențios, rezistența în mediu extern, doza minimă infectantă, transmisibilitatea rapidă 

prin aerosoli și forma severă a infecției pulmonare, sunt caracteristicile care asigură preferința pentru 

Yersinia pestis în domeniul războiului biologic [11]. 

 

3.1.3. Toxina botulinică. Este o neurotoxină produsă de Clostridium botulinum care produce 

botulismul, o afecțiune manifestată prin paralizia flască progresivă a mușchilor striați (scheletici) ce duce la 

exitus prin insuficiență respiratorie acută. Clostridium botulinum este un bacil gram pozitiv ubicuitar, 

sporulat, neîncapsulat, mobil, strict anaerob. În condiții restrictive, formele vegetative sporulează asigurând o 

supraviețuire îndelungată în medii ostile sau la temperaturi extreme (-20/+120 grade Celsius). 

Nu toate tulpinile de C botulinum sunt toxigene. Au fost identificate 7 tipuri, notate de la A la G, 

dintre care, tipurile A, B și E determină peste 95% din cazurile de botulism la om, tipul A provocând cea mai 

severă formă de boală. În 2013, după autopsia unui copil din SUA, a fost izolată și tulpina H, care, se pare, ar 

fi cea mai puternică toxină cunoscută până în prezent; autoritățile americane nu au dezvăluit nici o informație 

privind această toxină din motive evidente de biosecuritate. Fiecare tulpină de C botulinum produce un tip 

distinct de boală, cu specificitate diferită, fără încrucișare între tipuri, așadar, seroterapia este strict specifică 

pe tulpina infectantă. 

Toxina botulinică este un complex în care neurotoxina este asociată cu mai multe proteine netoxice 

care au rol protector față de PH-ul gastric și proteazele intestinale. Nu se cunoaște mecanismul trecerii 

toxinei din intestin în sânge, dar este cert faptul că ea a fost identificată în vasele limfatice abdominale la 2 

ore de la ingestie, de acolo ajungând în circulația generală. Neurotoxina este constituită dintr-un lanț greu și 

unul ușor, legate printr-o punte disulfidică, fiind ordonată în 3 fragmente ce intervin secvențial pentru a 

permite activitatea asupra terminațiilor neuromusculare presinaptice și anume, inhibarea eliberării de 

acetilcolină în faza sinaptică rezultând blocarea impulsurilor nervoase de la nivel cerebral către mușchi. 

Axonul motor nu este afectat și pe parcurs, răspunde blocajului prin burjonarea axoanlă și stabilirea de 

joncțiuni neuromusculare noi [12]. 

Ulterior, joncțiunea inițială se reface și burjonările se retrag, întregul proces de refacere putând dura 

între 2 și 4 luni. 

În funcție de poarta de intrare, botulismul poate fi: 

- alimentar: prin consumul de alimente conservate, mai ales cele preparate termic inadecvat în 

casă. Toxina nu are gust sau miros, deci, este foarte ușor de trecut cu vederea în momentul consumului unor 

alimente contaminate. 
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- intestinal: este extrem de rar; poate apărea la nou-născuți sau la pacienți tratați intensiv cu 

antibiotice active pe flora gram-negativă. 

- lezional - accidental/chirurgical: toxigeneza se dezvoltă la nivelul plăgii, în condiții de 

anaerobioză. 

- respirator: este cea mai letală formă datorită trecerii rapide a toxinei în sânge prin epiteliul 

alveolar. 

Simptomatologia este aceeași pentru toate căile de infecție și debutează în 2-4 ore (în formele 

severe) sau 8-24 de ore. Primele semne sunt cele specifice afectării nervilor cranieni, cu tulburări de vedere 

(fotofobie, diplegie, ptoză palpebrală), tulburări de vorbire (dizartrie, disfonie), tulburări de deglutiție. 

Ulterior apar paralizii descendente de nervi motori periferici, tulburări de tip muscarinic (uscăciune bucală, 

constipație, retenție de urină), tulburări ale activității musculare cu paralizia progresivă a mușchilor 

scheletici, intercostali și a diafragmei care duc la insuficiența respiratorie acută. De reținut este faptul că în 

cazul infecției cu botulism, nu vor apărea simptome ca febra, diareea sau pierderea cunoștinței. 

Detecția tipului de toxină este o analiză de durată; in vitro se poate realiză doar în Centrul de 

Referință din cadrul Institutului Cantacuzino (în Romania) iar in vivo se realizează prin imunoelectroforeză 

în contracurent, latexaglutinare pasivă inversă, detecție radioimună sau metoda ELISA cu cea mai bună 

sensibilitate. 

Diagnosticul postmortem este din nou dificil, examenul necroptic putând releva mai mult sau mai 

puțin, semne de congestie sau inflamație a mucoasei digestive sau semne de asfixie. 

Tratamentul este dificil, iar în cazurile severe sau dacă antitoxina nu se administrează în primele 24 

de ore, este ineficient. Antitoxinele nu sunt disponibile pentru un număr mare de bolnavi, ci doar pentru 

cazuri sporadice. Profilaxia specifică nu este justificată ca profilaxie de masă din motive epidemiologice 

(cazuri sporadice, expuneri profesionale, riscul imprevizibil de expunere). 

Toxina botulinică este totuși încadrată în clasa A de risc a agenților biologici, datorită unor 

caracteristici unice: C botulinum este larg răspândită în natură, deci, ușor de procurat și reprodus, toxicitatea 

este extrem de înaltă: doza letală este 0, 15 µg intravenos, 0,9 µg intramuscular și 70 µg digestiv; 1 gram de 

toxină poate ucide 2 milioane de șoareci. Mai mult, toxina nu are gust sau miros, făcând facilă contaminarea 

alimentelor, iar mortalitatea crescută adaugă un plus de eficacitate acestui agent extrem de periculos [13]. 

 

3.1.4. Virusul Ebola. Există 5 specii de Ebola, fiecare denumită după zona unde a provocat prima 

epidemie semnificativă: Ebola Zaire, Ebola Sudan, Ebola Reston, Ebola Bundibugyo și Ebola Cote d’Ivoire, 

primele 2 fiind cele mai virulente [14]. 

Rezervorul natural este reprezentat de liliecii frugivori care sunt rezistenți la infecție; transmiterea la 

om se face prin consumul fructelor și legumelor de către lilieci sau contaminate cu saliva acestora ori prin 

consumul de carne infectată provenită de la animale bolnave. Transmiterea interumană se realizează doar 

prin contact direct cu fluide corporale, secreții sau sânge infectat. 

Odată ajuns în organismul uman, virusul va prăbuși sistemul imunitar al gazdei pe toate liniile sale. 

Tabloul clinic debutează brusc cu un sindrom pseudogripal cu febră înaltă, frisoane, cefalee frontală severă, 

mialgii și astenie marcată, care durează cca. 3 zile. Urmează stadiul gastrointestinal și cutanat cu crampe 

abdominale, vomă și diaree severă, cu erupții cutanate eritematoase, maculopapulare sau veziculoase; această 

etapă durează între 5 și 7 zile. Urmează simptomele respiratorii, cu faringită, tuse uscată și dureri toracice 

urmate apoi de simptomele neurologice (confuzii, ataxie, delir, tremurături și convulsii), acesta fiind indiciul 

afectării multiviscerale. După încă 7 zile apar simptomele hemoragice, cu sângerări importante interne și 

externe (melenă, hematemeză, hemoptizii, echimoze și peteșii, hemoragii conjunctivale, epistaxis greu de 

controlat, hemoragii greu de stopat la locurile de puncție venoasă. Decesul se instalează în ziua 10-20 prin 

șoc hemoragic și coagulare intravasculară diseminată. 

Mortalitatea este de 90-95%; supraviețuirea unui mic procent de pacienți nu a putut fi explicată, dar 

aceștia rămân contagioși până la 4 ani după trecerea prin boală, virusul putând fi izolat în acest timp, în 

secrețiile vaginale, lichidul seminal sau camera anterioară a ochiului. 

Caracteristic la examenul necroptic este prezența exudatelor hemoragice multiviscerale alături de 

leziunile cutanate. 

Nu există un vaccin și nici o terapie specifică, singurul tratament de care beneficiază pacienții fiind 

cel simptomatic (de suport). Există câteva medicamente și vaccinuri care au intrat în faza de testare, dar nu 

sunt accesibile la scară largă.  
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3.1.5. Variola. Infecția este extrem de contagioasă, ea fiind transmisă de la persoană la persoană, 

prin contact direct sau prin intermediul unui obiect contaminat, dar nu prin apă sau prin aer. Aceasta se 

declanșează la 12 sau la 14 zile de la contaminare, prin febră ridicată, dureri violente de cap şi lombare. 

Ulterior apare o erupţie cutanată (pete roşii) pe faţă. În decurs de 24 de ore de la nivelul feței, pustulele 

alături de un rash cutanat important, încep să se extindă pe piept şi pe picioare, apoi pe toată suprafața 

corpului.  

Izolarea bolnavilor şi vaccinarea permit stoparea epidemiei. Mortalitatea este între 20% şi 50% din 

cazuri. Ca tratament se administrează antibiotice specifice infecţiilor bacteriene. 

 

3.2. Categoria B de risc 

 

3.2.1. Ricinul. Deși este o toxină de origine vegetală, chiar una dintre cele mai puternice cunoscute, 

efectele intoxicației cu ricin mimează efectele unei infecții al veninului de șarpe, motiv pentru care este 

dificil de identificat și pentru care aparține categoriei A de arme biologice. Efectele ricinului sunt atât de 

complexe și puternice încât nu există un tratament specific, iar cauza decesului poate rămâne neidentificată. 

Pe lângă importantele utilități ale ricinului, semințele acestuia secretă una dintre cele mai letale 

toxine, și anume Ricina. Ricina este un ester metilic al acidului ricinic, localizat în albumenul semințelor. 

Nefiind liposolubilă, aceasta rămâne în turte după presarea la rece a semințelor și extragerea uleiului; de 

asemenea, tratarea uleiului cu vapori supraîncălziți, inactivează toxina. 

Ricina este una dintre cele mai toxice substanțe cunoscute până în prezent. Este de două ori mai 

toxică decât veninul de cobră și de 6000 de ori mai toxică decât stricnina, cianura sau acidul cianhidric. Doza 

letală pentru un adult este de 0,30 mg ricină, corespunzător a 2-4 semințe de ricin, pe cale parenterală, fiind 

necesare doar 1-3 micrograme/Kg. Totuși, ingerate, semințele de ricin rar pot cauza complicații, datorită 

învelișului dur, ce nu poate fi digerat de om. Așadar, este necesară administrarea directă a toxicului pentru ca 

acesta să își facă efectul. Decesele în urma expunerii la ricin pot fi doar intenționate. Nu există un antidot 

disponibil, iar decesul se instalează la 4 ore până la 32 de ore, în funcție de calea de administrare a toxicului. 

Ricina este eliminată lent din organism, aceasta fiind preponderent pe cale fecală și mai puțin 

urinară. Activitatea plasmatică este lentă, pentru ingestia a 30 de semințe de ricin, aceasta având valori de 1,5 

micrograme/L în prima zi raportat la 0,9 micrograme/L în ziua 4, asociată cu apariția ricinei în urină la 0,3 

micrograme/L în ziua 3. Ricina trece prin bariera placentară, fiind embriotoxic și de asemenea poate ajunge 

și în laptele matern. 

Toxina este un puternic hemaglutinant, distruge celulele roșii ale sângelui, produce moartea celulară 

prin blocarea sintezei proteinelor, dar are și proprietăți asemănătoare cu toxinele microbiene sau cele din 

veninul de șarpe, declanșând eliberarea anticorpilor și producând leucocitoză sau chiar mimând forme grave 

de infecții cu insuficiență multiplă de organe (sepsis). 

Ingestia. Simptomele apar după un timp liber de cca. 6 ore și se limitează inițial la sistemul 

gastrointestinal. Ingestia ricinului cauzează în principal inflamația și hemoragia mucoasei gastrointestinale 

cu senzații intense de arsură în zona gâtului și a gurii, are vor duce la diaree importantă, vomă, hematemeză 

(vomă cu sânge) și melenă (sânge în scaun), disfagie. Pierderile importante de fluide și de sânge prin căile 

digestive vor duce la hipovolemie cu hipotensiune arterială, și apoi la șoc hipovolemic, cu insuficiență 

hepatică acută și insuficiență renală acută gravă.  

Inhalarea. Primele simptome sunt reprezentate de tuse și febră care vor evolua apoi spre edem 

pulmonar acut și sindrom de detresă respiratorie a adultului cu un prognostic grav în toate cazurile. 

Proteinele conținute în ricin, sunt potențial alergenice, așadar, pot cauza simptome respiratorii asemănătoare 

cu cele din astm dar se poate ajunge și la șoc anafilactic.  

Expunerea pielii și ochilor. Toxicitatea prin expunerea pielii la ricina este destul de scăzută dacă 

pielea este integră; totuși, bariera cutanată nu este infailibilă dacă este utilizat un solvent ce poate fi absorbit 

prin piele sau dacă contactul are loc într-o zonă unde pielea este iritată sau cu leziuni preexistente. În aceste 

cazuri, pot apărea durerea de tip arsură, iritația puternică cu prurit, vezicule sau chiar o reacție alergică 

puternică. În cazul expunerii ochilor, manifestările pot fi ușoare-moderate, cu lăcrimare, inflamație, roșeață, 

prurit, conjunctivită, până la severe, în cazul contactului prelungit sau la o doză mare, și anume, conjunctivită 

pseudomembranoasă, hemoragii retinale, afectarea nervului optic, cu pierderea vederii; deasemeni, 

expunerea prelungită a ochilor la ricin, poate determina toxicitate sistemică și deces [15]. 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 1/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta-Elena HEGHEȘ, Mădălina-Maria DIAC, Cristina-Gabriela ȘCHIOPU 

 

Administrarea parenterală. Administrarea prin injectare intramusculară/intradermică sau direct în 

sânge este rapid letală, prin lanțul de reacții violente pe care îl declanșează otrava odată eliberată în 

organism. Mai precis, în 4-6 ore intervine decesul victimei. La locul puncției apare necroza țesuturilor 

interesate. La câteva minute după injectare, vor apărea fatigabilitatea, vertijul, mialgiile și febra ridicată. 

Ulterior vor apărea simptomele gastrointestinale (diaree, vomă, crampe abdominale puternice) urmate de 

insuficiență hepatică și renală acută, hemoragie internă, șoc hipovolemic, hipotensiune arterială, anemie 

hemolitică, risc de coagulare intravasculară diseminată, edem pulmonar acut, depresia sistemului nervos 

central, hemoragii retiniene, convulsii și în final, deces [16]. 

Simptomatologia intoxicației cu ricin este deosebit de nespecifică astfel încât, un diagnostic de 

certitudine este dificil de efectuat fără cunoștințe în domeniu și fără suspiciuni întemeiate. Tocmai din 

această cauză, și datorită rezultatelor sigure și în timp scurt, este o armă chimică care și-a făcut loc în istoria 

războaielor și încă mai reprezintă un subiect de interes în domeniu. 

Diagnostic paraclinic. Diagnosticul paraclinic este la fel de nespecific ca și simptomatologia și 

poate mima un sepsis sever. Vor fi prezente modificări ale transaminazelor hepatice, ale probelor renale, 

probele inflamatorii și globulele albe sunt mult crescute ceea ce poate conduce eronat, diagnosticul spre o 

infecție severă; anemia hemolitică și probele de coagulare modificate sunt un semnal de alarmă la fel ca și 

dezechilibrul acido-bazic și hidroelectrolitic.  

Nu există probe specifice pentru detecția ricinului; acesta apare în urină abia la 3 zile de la expunere 

doar în cazul ingestiei. În prezent se lucrează la posibilitatea efectuării unei biopsii care să poată confirma 

direct prezența ricinului. 

Până în prezent, nu există un antidot disponibil pentru intoxicația cu ricin. Tratamentul este unul de 

suport, cu administrare de perfuzii pentru susținere volemică, transfuzii de sânge, management al căilor 

aeriene, spălaturi gastrice și administrare de cărbune activ - în cazul ingestiei.  

De cele mai multe ori, în ciuda terapiei maximale, pacienții decedează prin insuficiență multiplă de 

organ; cea mai mare rată de supraviețuire este în cazul ingestiei, dar și în acest caz, pacienții pot rămâne cu 

daune permanente importante ale organelor interne. 

 

3.2.2. Febra Q. Febra Q este cauzată de Coxiella burneti ce aparține familiei Rickettsia și este o 

zoonoză răspândită la nivel mondial. Rezervorul natural al C burneti este reprezentat de vite, oi și capre dar 

și de câini, pisici sau păsări. Animalele infectate nu dezvoltă boala dar contaminează mediul extern prin 

urină, salivă sau excremente. Transmiterea la om este posibilă prin inhalarea aerosolilor. Infecția se 

manifestă printr-o febră importantă cu pneumonie atipică greu de diferențiat de infecția cu mycoplasma, 

boala Legionarilor sau Chlamydia pnemuonia. Formele rapid progresive pot să se asemene chiar cu tularemia 

sau ciuma.  

Germenul este rezistent la căldură și desicare și este extrem de contagios pe cale aeriană. Doza 

minim infectantă este de doar un singur germen. Alături de pneumonie, pot să apară hepatita, endocardita cu 

culturi negative, meningita aseptică, encefalita și osteomielita, ca și complicații neobișnuite.  

 

3.2.3. Bruceloza. Mai este denumită și febra de Malta sau febra Mediteraneană. Este o zoonoză 

cauzată de una dintre cele șase specii de Brucellae, o familie de cocobacili gram negativi intracelulari. Patru 

specii sunt patogene pentru om și anume, B melitensis (rezervor-capra), B abortus (rezervor- vite), B suis 

(rezervor-porcine), B canis (rezervor-câinii).  

Transmiterea la om este posibilă prin consumul de carne infectată sau lapte slab preparate termic dar 

este posibilă și prin contactul cu pielea lezată sau pe cale aerogenă. Doza minim infectantă este de 10-100 de 

bacterii. Brucella are o mare rezistență în mediul extern și la umiditate. Perioada de incubație este de 8-14 

zile după care boala se manifestă ca un sindrom febril nespecific cu cefalee, mialgii, astenie, frisoane, 

transpirații și tuse; în 70% din cazuri pot apărea simptome digestive și hepatosplenomegalie [17]. 
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3.2.4. Virusurile Alfa. Alfa virusurile provocate de țânțari cauzează Encefalita Cabalină de 

Venezuela (VEE), Encefalita Cabalină de Est (EEE) și de Vest (WEE); ele sunt similare ca aspecte 

epidemiologice, elemente de contagiozitate și transmisibilitate și sunt greu de diferențiat clinic. Infecția se 

transmite la om prin mușcătura unei mari varietăți de țânțari, iar epidemiile sunt precedate de obicei, de 

îmbolnăvirea și moartea unui număr mare de cabaline.  

Transmiterea prin aerosoli este posibilă, caz în care, primele victime vor fi cele umane. Doza minimă 

infectantă este de 10-100 de patogeni. Infecția cu VEE se manifestă ca o afecțiune febrilă ușoară spre medie, 

encefalita apărând doar la un procent mic de pacienți. Infecțiile cu EEE/WEE manifestă în primul rând 

encefalită [18].  

Nu există un tratament specific deși s-a demonstrat eficiența tratamentului cu alfa-interferon la 

animale. Există de asemenea și un vaccin viu atenuat și unul inactivat care sunt disponibile pentru cazurile de 

risc. Profilaxia se axează în primul rând pe controlul vectorilor și dezinfecția eficientă (virusul este sensibil la 

dezinfecția standard și este distrus la 800 grade Celsius timp de 30 de minute). 

 

3.2.5. Salmonella. Un alt agent biologic incapacitant este reprezentat de familia Salmonella. Această 

familie aparține ordinului Enterobacteriaceae și găzduiește peste 2500 de tulpini împărțite în 3 categorii: 

tulpinile tifoide, non-tifoide și animale. Toate tipurile de Salmonella infectează gazda umană prin poarta de 

intrare digestivă - alimente contaminate, slab sau deloc preparate termic, lapte nepasteurizat, carne 

contaminată la sursă sau în timpul procesării. Refrigerarea oprește reproducerea bacteriei, dar nu o distruge. 

Este necesară o temperatură de 56-60 de grade pentru a o elimina. Salmonella este în continuare prima cauză 

a toxiinfecțiilor alimentare. Tulpinile tifoide (S typhi și S paratyphi) cauzează febrele enterice sau febrele 

tifoide. După intrarea în sistemul digestiv, acestea penetrează mucoasa intestinală, se cantonează în 

ganglionii mezenterici unde se multiplică și invadează circulația sangvină. După o perioadă de incubație de 

14 zile apare o stare subfebrilă, cu creșterea progresivă a valorilor termice, anorexie, cefalee, dureri 

abdominale fără probleme de tranzit. După o săptămână starea generală devine puternic influențată, cu febră 

mare în platou, hepato-spleno-megalie și apariția unor leziuni maculo-papuloase pe abdomen și baza 

toracelui. Evoluția este de obicei spre convalescență deși există posibilitatea apariției complicațiilor cu este 

hemoragia sau perforația intestinală. Vindecarea clinică nu coincide cu vindecarea bacteriologică, 5% dintre 

bolnavi rămânând purtători cronici fecali. 

Tulpinile netifoide cauzează gastroenteritele acute. După o incubație de 10-48 de ore, apar febra, 

inapetența, durerile abdominale colicative, diaree profuză apoasă și vărsături care dispar după 2-4 zile de 

regim alimentar si rehidratare corespunzătoare. Antibioticele nu scurtează evoluția bolii și pot prelungi 

portajul bacteriei [19]. 

Ca și agent biologic, este foarte ușor de procurat și poate fi folosită pentru contaminarea surselor de 

alimente din restaurante, tabere, zone turistice; acest lucru s-a și întâmplat de mai multe ori în SUA, fapt care 

a dus la încadrarea tipului Salmonella în grupul agenților biologici cu risc incapacitant și epidemic. 

 

3.2.6. Holera. Genul de bacterii Vibrio cuprinde bacili gram-negativi, încurbați în formă de virgulă, 

mobili prin flageli cu mișcări vii de rostogolire. Există mai multe specii, toate fiind microorganisme acvatice. 

Agentul patogen al holerei este Vibrio cholerae, o bacterie nepretențioasă și relativ sensibilă la lumina solară, 

căldură uscată și umedă, care trăiește de obicei în apele dulci. 

Rezervorul natural este reprezentat de bolnavii de holeră care contaminează mediul cu materii fecale 

(boala comunităților sărace, cu igienă precară) dar infecția se poate contacta și prin consumul de fructe de 

mare nepreparate termic, apa netratată, alimente nepreparate sau nepasteurizate.  

Vibrionul holeric produce o neuraminidază care distruge mucusul protector intestinal și o 

enetrotoxină care provoacă pierderile de apă din organism. Boala apare după 2-5 zile de incubație și se 

manifestă cu diaree apoasă, vomă, pierderi hidroelectrolitice de aproximativ 1 litru pe oră. Scaunele apoase, 

fără reacție inflamatorie cu flocoane de mucus care plutesc reprezintă unul din semnele patognomonice. 

Bolnavii de holeră nu vor prezenta febră, tenesme rectale sau dureri abdominale. 

Holera a rămas una dintre cele câteva boli cu regim de carantină internațională, iar vaccinul viu 

atenuat existent oferă protecție pentru 6 luni și este rezervat locuitorilor din zonele endemice și turiștilor care 

călătoresc în aceste zone [20]. 

Acest patogen a fost studiat ca un posibil agent biologic în Japonia, în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial și în Africa de Sud în timpul Războiului Civil African. În prezent, există informații conform 
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cărora, Irak și Coreea de Nord studiază posibilitățile de utilizare a vibrionului holeric ca agent incapacitant 

de termen scurt. 

 

3.2.7. Enterotoxinele stafilococice. Genul Staphylococcus reprezintă un grup de coci gram pozitivi, 

catalazo-pozitivi. Trei specii patogenice și anume S aureus, S epidermitis și S saprophyticus. Aceste bacterii 

produc peste 20 de tipuri de enterotoxine din care mai cunoscute, sunt enterotoxina A care provoacă cele mai 

dese intoxicații alimentare legată de stafilococi, enterotoxina F, cunoscută ca și cauzant alsindromului de șoc 

toxic și enterotoxina B care are potențialul de a deveni armă biologică. Riscul este unul de a produce 

incapacitate mai mult decât mortalitate.  

Enterotoxinele stafilococice sunt rezistente la căldură și într-un interval mare de pH, respectiv la 

pepsină și tripsină (enzime digestive). Toxinele sunt de asemenea pirogene (produc febră) și emetice (produc 

vomă). Enterotoxina B este considerată și un superantigen deoarece, stimulează masiv celulele T cu eliberare 

de citokine și apariția șocului toxic.  

Inhalarea enterotoxinei provoacă dispneee, febră, dureri toracice și afectare gastrointestinală care se 

complică în cca 48 de ore cu edem pulmonar hemoragic, sindrom de detresă respiratorie, șoc toxic și exitus.  

Nu există un tratament specific ci doar unul suportiv, simptomatic. Pe lângă terapia medicamentoasă 

este necesară îndepărtarea hainelor contaminate și spălarea și dezinfectarea pielii [21]. 

 

3.2.8. Escherichia coli O157:H7 Enterotoxigen. Această tulpina de E colli provoacă infecții 

digestive mai ales în condiții de igienă precară, prin consumul de alimente sau băuturi contaminate sau prin 

transmitere fecal-orală prin elemente ale mediului contaminate cu secreții animale sau umane. 

După o perioadă de incubație de aproximativ 1-3 zile, apare o diaree profuză însoțită de crampe 

abdominale, febră, grețuri, vărsături, cefalee intensă, febră și dureri musculare care pot dura între 3-4 zile și 

câteva săptămâni. Recuperarea în cele mai multe cazuri este ad-integrum, cu tratament de suport, foarte rar 

fiind necesară administrarea antibioticelor. E colli enterotoxigen, reprezintă un agent incapacitant care poate 

fi utilizat pentru a contamina sursele de apă sau alimente de bază. 

 

3.3. Categoria C de risc 

 

3.3.1. Virusul Nipah. Transmiterea la om se face prin contactul cu porcine infectate, consumul cărnii 

infectate, deși, se pare că, rezervorul natural al acestui virus este reprezentat de lilieci. Aceștia contaminează 

fructele pe care le consumă cu salivă, transmițând astfel direct, infecția la om. Au fost raportate și cazuri de 

transmitere interumană. 

Durata de incubație este de 5 până la 14 zile, urmată de apariția febrei, a cefaleei, dezorientării și 

confuziei. Tabloul clinic este dominat de apariția encefalitei care în decurs de 24-48 de ore, poate duce la 

comă (detecția virusului în LCR este asociată cu mortalitate înaltă). Pentru o mică parte din pacienți, a fost 

notată apariția tulburărilor respiratorii. 55% dintre pacienți prezintă tahicardie, hipertensiune, pupile 

areactive și mioclonii.  

Mortalitatea este de 40% iar un procent de 19% din pacienții care supraviețuiesc, prezintă sechele 

neurologice ușoare. Mai mult decât atât, în decurs de 13-39 de zile de la trecerea prin boală, pacienții 

convalescenți pot prezenta recăderi ale infecției, mai ales la cei la care prima infecție s-a manifestat mai ușor; 

simptomele recăderii pot include cefalee, semne neurologice, convulsii, amețeli sau mioclonii. Din 12 

pacienți cu recădere, 2 au decedat [22]. 

Momentan, tratamentul este doar cel de suport. Experimentele in vitro au demonstrat eficiența 

utilizării ribavirinei dar administrarea la oameni este încă în studiu. Imunizarea pasivă cu anticorpi 

monoclonali anti-glicoproeina G a virusului Nipah a fost studiată pe cazuri post-expunere și se pare că ar 

avea un rezultat satisfăcător. 
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3.3.2. Virusul Hanta. Este un virus ARN monocatenar de sens invers din familia Bunyaviridae. 

Rezervorul lor natural sunt rozătoarele care transmit infecția la om prin contaminarea mediului cu salivă, 

urină sau materii fecale (consumul de alimente contaminate, atingerea obiectelor contaminate, inhalarea 

particulelor) sau chiar direct prin mușcătură. Cele mai frecvente infecții sunt întâlnite în zonele împădurite, 

muntoase, sau în zonele rurale, cu multe ferme. Două tulpini ale virusului dau cele mai grave forme de boală, 

acestea fiind: 

- Sindromul Pulmonar Hantavirus: perioada de incubație poate să dureze între 1 și 8 săptămâni; 

tabloul clinic inițial include febră, mialgii și fatigabilitate dar și amețeli, cefalee greață și vărsături. La 4-10 

zile de la instalarea primelor simptome, apare tusea, dispneea și durerile toracice cu senzația de 

imposibilitate de a respira normal. Aceste semne se datorează edemului pulmonar important. Nu există 

tratament sau vaccin specific ci doar un tratament suportiv, care, administrat de la primele simptome, poate 

reduce mortalitatea la 38%. 

- Febra Hemoragică Hanta asociată cu Sindromul de Insuficiență Renală, este produs de tulpinile 

Dobrava și Hantaan: perioada de incubație este de 1-2 săptămâni după care, infecția debutează cu cefalee 

intense, dureri abdominale, frisoane și febră, tulburări de vedere; evoluția simptomatologiei virează spre 

hipotensiune arterială, leziuni vasculare cu hemoragii, insuficiență renală acută care poate duce la exitus prin 

șoc. Nu există terapie specifică sau vaccin ci doar tratament suportiv, necesar a fi aplicat de la primele semne 

și care, necesită adiția dializei în completare. Convalescența poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni 

[23]. 

Riscul ca un virus Hanta să fie armat este relativ mic; totuși, este ușor de obținut din natură, ar putea 

fi reprodus în laborator și lipsa tratamentului sau a vaccinului și mortalitatea medie sunt caracteristici care îl 

recomandă ca o posibilă amenințare la adresa biosecurității. 

 

3.3.3. Agenții biologici modificați genetic. Deși multă vreme acest subiect a fost considerat unul de 

domeniul marilor mistere și conspirații, unele inadvertențe privitoare la respectarea normelor Tratatului de 

Neproliferare al Armelor Biologice, căderea fostei URSS și evoluția fulminantă a cercetărilor în genetica 

moleculară și biologică, au adus acest subiect într-o realitate destul de îngrijorătoare [24]. 

În ceea ce privește posibilitățile de modificare genetică a microorganismelor și potențialul ostil al 

acestor modificări, trebuie amintite tehnologiile deja certificate. 

Transferul de material genetic cu posibilitatea transferului plasmidelor de virulență dintr-un 

microorganism în altul, provocând boala fără ca agentul etiologic real putea fi detectat și tratat la timp, 

respectiv, alterarea plasmidelor R, responsabile de sensibilitatea la antibiotice a microorganismelor, în 

literatura de specialitate existând studii conform cărora, s-au creat deja agenți rezistenți la peste 17 tipuri de 

antibiotice [25]. 

Sinteza artificială a virusurilor este o realitate din 2002, când virusul poliomielitic a fost creat cu 

succes în laborator, fără a folosi celule vii, urmat apoi, în 2005 de virusul febrei galbene. În prezent există 

studii care urmăresc reproducerea în laborator a unor mutații genetice care afectează natural, anumite tulpini 

virale, în special virusurile gripale și paragripale; primele rezultate arată că variantele modificate sunt mult 

mai virulente decât cele naturale. 

Perspectivele de viitor nu arată foarte promițător în ceea ce privește biosecuritatea. Ele vorbesc 

despre supertoxina botulinică, cu efecte letale la administrarea serului sau de așa zisele bombe etnice, care 

reprezintă agenți ce pot fi programați genetic să provoace boală doar la anumiți indivizi, țintind caracteristici 

de grup, rasă, etnie, etc. 

 

Concluzii 

 

Evoluția terorismului către fenomenul de distrugere în masă și implicit către utilizarea armelor de 

distrugere în masă, este o realitate a societății moderne internaționale. 

Scenariul utilizării armelor biologice este cel mai sumbru, datorită factorilor epidemiologici, 

costurilor scăzute și a logisticii minime care reprezintă atuuri pentru potențialii infractori; consecințele pe 

termen lung, prăbușirea sistemelor de apărare și control, efectele economice și gradul mic de pregătire al 

sistemelor medicale în domeniu, aduc un aport substanțial scenariului nefast al acestui concept. 

Bioterorismul este un domeniu ce necesită o abordare multidisciplinară; biosecuritatea are ca primă 

linie defensivă sistemul medical care trebuie să valorifice la maxim toate resursele în interesul salvării de 
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vieți omenești. Mai mult, prin înțelegerea întregului context epidemiologic al bolilor infecțioase de risc, se 

poate pregăti o strategie de prevenție și intervenție eficientă și proporțională cu magnitudinea unui astfel de 

fenomen. 

Pe lângă afecțiunile majore provocate de agenții etiologici care fac parte din toate categoriile de risc, 

evoluția geneticii moleculare și biologice, a sporit semnificativ, amenințarea la adresa biosecurității. 

Cooperarea internațională și uniformizarea cunoștințelor științifice și legale în domeniul armelor 

biologice este esențială pentru dezvoltarea unei rețele de siguranță care să asigure securitatea populației și să 

descurajeze motivațiile și tentativele de utilizare a armelor neconvenționale, atât în spațiul național cât și 

internațional, acum când, activitatea teroristă reprezintă cea mai mare amenințare la adresa siguranței 

naționale și globale. 
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