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BIOTERORIZMUS je nezákonné alebo 
ohrozujúce použitie mikroorganizmov alebo toxínov  
získaných zo živých organizmov, ktoré vyvolávajú 
smrť alebo ochorenia ľudí, zvierat alebo rastlín. Robí 
sa s úmyslom vyvolať strach, spôsobiť poranenia 
alebo smrť a zastrašovať vlády alebo spoločnosti v 
snahe o presadenie politických, 
náboženských alebo ideologických cieľov.



Bioterorizmus = súčasť terorizmu, ktorý 
prakticky existoval počas celej histórie ľudstva a 
aj po potlačení jeho masových prejavov, bude v 
určitých formách existovať stále.  

Využitie vedecko-technického 
rozvoja - mierové aj vojenské 
účely



TERORIZMUS - nie je len 
otázkou určitých politických skupín 
a ideologických fanatikov, ale je 
podporovaný aj oficiálnou politikou 
niektorých krajín (Severná Kórea, 
Irán, Líbia, Sýria, Sudán, Pakistan, 
islamskí fundamentalisti v Iraku 
a Afganistane)



Preferované sú nasledovné vymedzenia:

New York, 11.9.2001
jeden z najhorších
teroristických útokov
v histórii

Pod pojmom terorizmus sa
všeobecne rozumie použitie

hrozby alebo násilia proti osobám alebo
majetku pri sledovaní politických, 
sociálnych alebo náboženských cieľov. 
Spravidla sa používa na zastrašenie
alebo donútenie k ústupkom voči vláde, 
jednotlivcom alebo skupinám, resp. na
to, aby zmenili svoje správanie alebo
politiku.

DEFINÍCIE

1.

TERORIZMUS



Podľa ďalšej, v krajinách Európskej únie
preferovanej definície, je pod pojmom

terorizmus chápané použitie násilia
organizovanou skupinou, s cieľom dosiahnuť
politické zmeny v krajine alebo ovplyvniť
prípadne narušiť fungovanie jej štátneho
aparátu.

http://www.minv.sk/?teror

2.



hrozba úmyselných útokov, pri ktorých sa používajú
biologické zbrane vyvolávajúce ochorenie ľudí alebo 
zvierat motivované politicky, nábožensky alebo 
ideologicky 

úmyselné zneužitie biologických zbraní na vyvolanie 
ochorenia zvierat alebo rastlín motivované politicky, 
nábožensky alebo ideologicky

BIOTERORIZMUS =

AGROTERORIZMUS =



Všeobecná charakteristika 
biologickej vojny

 Biologická vojna je zámerné použitie 
biologických zbraní k hromadnému ničeniu alebo 
poškodzovaniu ľudí, zvierat a rastlinných kultúr.

 Cieľom biologického napadnutia je vyvolanie 
veľkého počtu infekčných chorôb alebo 
hromadná intoxikácia toxínmi. 

 Strategické ciele
 Biologická zbraň
 Biologický agens sú choroboplodné 

mikroorganizmy (baktérie, rickettsie, vírusy 
a mikroskopické huby) alebo toxíny.



živé organizmy akéhokoľvek pôvodu, alebo 
infekčný materiál z nich, ktoré sú určené na 
vyvolanie ochorenia alebo smrti ľudí, zvierat alebo 
rastlín (podľa WHO)

Biologickými zbraňami môžu byť: vírusy, baktérie, 
huby, toxíny živých organizmov, ale často sa k 
ním priraďujú aj chemické toxické látky a 
rádionuklidy, ktoré  sa využívajú pri terorizme

BIOLOGICKÉ ZBRANE =



Najčastejšie teroristické prostriedky z arzenálu 
zbraní hromadného ničenia

Biologické Chemické Rádiologické
Antrax
Vírus pravých kiahní
Cholera
Mor
Q-horúčka
Vírus hemoragických
zimníc
Botulinotoxín
Stafylokokový 
enterotoxín B
Mykotoxíny

Látka VX
Sarín
Somam
Tabum
Ostatné organofosfáty
Lewisit
Fosgén
Kyanovodík
Yperit

Minikobaltové pumy
Vyhorené palivo JE
Jadrová elektráreň ako 
terč
Rádionuklidy z 
výskumných 
laboratórií: uránium
233 a 235, plutónium 
238-241, curium, 
californium



Kategória A −akútne ohrozenie ak sú použité ako biologické
zbrane, prenos z človeka na človeka, vysoká mortalita
• ľahký prenos a šírenie
• potenciál pre vysokú mortalitu (úmrtnosť) a schopnosť
vyvolať paniku
príklady: tularémia, mor, kiahne, antrax, botulotoxín, mor, 
hemoragické horúčky
Kategória B
• stredne ľahký prenos a šírenie
• schopnosť usmrtiť, ale v obmedzenej miere (teda čiastočná
mortalita)
príklady: toxín ricín, brucelóza Q-horúčka , stafylokokový
enterotoxín B
Kategória C – potencionálne použiteľné ako biologické zbrane, 
nie akútne riziko
• možnosť vážne ohroziť verejné zdravie
príklady: tuberkulóza, žltá zimnica, hemoragické horúčky a 
encefalitídy prenášané kliešťami

Klasifikácia biologických zbraní



Bioterorizmus rozdelenie agens

Kategória A Kategória B Kategória C
antrax Nipah vírus brucelóza
kiahne (variola) Hanta vírus maleus
mor žltá horúčka Q-horúčka
tularémia rezistentná tbc vírusové encefalitídy
botulotoxin kliešťové encefalitídy toxín Cl. perfringens
VHF kliešťové VHF ricín

stafylokokový enterotoxín B
salmonela
cholera
E.coli 0157:H7
kryptosporídióza
šigelóza



POUŽITIE BIOL. ZBRANÍ
Zamorenie:

Potravín

Vodných zdrojov

Vzduchu vo forme 
aerosólu

Použitie 
nepredpovedateľné

najúčinnejšie



Potraviny
Prirodzená kontaminácia  potravín – dochádza k 
nej pri výrobe, spracovaní, maloobchodnej 
distribúcii a spotrebe

Mikrobiálna kontaminácia – pochádza zo zvieracích 
výkalov, mikroorganizmov vyskytujúcich sa v ŽP 
alebo u personálu, ktorý s potravinami prichádza 
do styku pri ich spracovaní 



Vodné zdroje

V amerických vojenských kruhoch sa počíta s možným 
využitím kontaminácie vody až 18 biologickými 
agensmi a 9 toxínmi

Pri biologických zbraniach  - postreky z lietadiel, 
zamorenie vodných nádrží, rozvodov pitnej vody a 
pod.



CIELE TERORISTICKÝCH
ÚTOKOV
Nemusia to byť bezprostredne 
straty na životoch, ale ide o 
psychické vydieranie a vyvolanie 
paniky obyvateľstva a následný 
tlak na vlády ⇒ často ide o 
odpútavaci manéver



HISTÓRIA
Starovek
3000 pr.n.l. (vznik písma  resp. prvých štátov) –
476 n.l. (zánik Západorímskej ríše)

Stredovek
476 n.l. – 1492 n.l. (v Európe – objavenie Ameriky; 
1526 v Uhorsku a Česku – bitka pri Moháči) 

Novovek
1492 n.l. – koniec 18. stor. (Veľká francúzska 
revolúcia) alebo koniec 19. až začiatok 20. stor. 
(koniec I. svetovej vojny); 
v širšom poňatí je to obdobie od r. 1492 až po 
súčasnosť, t.j. zahŕňajú sa sem aj moderné dejiny



HISTÓRIA
Starovek

biologické toxíny extrahované z rastlín a 
živočíchov na hrotoch šípov (hry, vojny) –
používané dodnes (Indiáni, Afričania) - jedy 
kurare

mikrobiálna kontaminácia – ponorenie šípov 
do fekálií (Clostridium perfringens, Cl. tetani) 
alebo rozkladajúceho sa mäsa 

bolehlav náprstník durman
Clostridium 
perfringens

Clostridium 
tetani



6. stor. pred n. l. – jeden z 
najrannejších záznamov bioterorizmu –
Asírčania otrávili studne nepriateľov  
námeľom ryže (Claviceps sp.) – huba 
vyvolávajúca po požití kŕče 



Čemerica čierna Helleborus niger Christmas Carol 
všetky jej časti sú veľmi jedovaté. Najvyššia koncentrácia jedovatých látok je 
v koreňoch a semenách. Pri styku s pokožkou môže šťava z rastliny vyvolať 
silné podráždenie a tvorbu pľuzgierov. Po požití spôsobuje vracanie, hnačku a 
bolesti žalúdka, závraty, šumenie v ušiach, poruchy vedomia, slintanie a kŕče

585 pred n. l. – jed z  čemerice
čiernej (čierna vianočná ruža) zohral
rozhodujúcu úlohu pri obliehaní mesta
Kirrha (starobylé grécke mesto, ktoré 
kontrolovalo vstup do Delf z Korintského zálivu). 
Je to prvopočiatok toho, čo dnes voláme
biologické zbrane.



Potom, ako niektoré kmene amazonskych indiánov 
objavili kurare – najznámejší z rastlinných šípových 
jedov, mnoho iných kmeňov v strednej a južnej
Amerike odhalilo tajemstvo ešte oveľa účinnejších
receptúr jeho prípravy z kožného sekrétu niektorých
druhoc žiab. 

Žabie šípové jedy

Spôsob prípravy žabieho jedu nazývaného kokoi 
popísal ako jeden z prvných Evropanov britský
námorný dôstojník Thomas Cochrane, 
ktorý cestoval v rokoch 1823-1824 po
kolumbijských oblastiach
Choco a Noama.



Podľa údajov domorodci nachytajú žaby, ktoré 
väznia v dutom kmeni až kým nepotrebujú jed. Keď 
ho potrebujú vyberú žabu, do krku jej vsadia 
zaostrené drevo, ktoré vyčnieva na druhej strane. 
&takéto utrpenie spôsobí, že sa žaba začne potiť, 
hlavne na chrbte, kde sa vytvorí vrstve bielej peny, 

ktorá je najsilnejším jedom, ktorý 
dokáže žaba vyprodukovať. Do tejto 
peny potom domorodci namáčajú hroty 
svojich šípov, ktoré si uchovajú 
svoju smrtiacu silu po celý rok.  

Dendrobates pumilio



Podľa iných údajov, 
napichujú domorodci 
žaby na zahrotené 
vetvy a otáčajú ich nad 
ohňom, kým sa nezačne 

vylučovať sekrét, ktorý zachytávajú do nastavených 
nádobiek, prípadne  zahrievajú žaby uzatvorené 
priamo v bambusovej tyči, a vylúčený sekrét miešajú 
s  výťažkom amarylkovitej rastliny Buphane
toxicaria. Takto pripravené šípové jedy môžu byť 
účinné aj niekoľko desiatok rokov.



Čeľaď Dendrobatidae - jedna kvapka jedu 
usmrtí  100 ľudí – zastaví dýchanie

Phyllobates bicolor – čiernonohá
šípová žaba – jedovatá, ktorej jed 
sa používa na prípravu 
otrávených šípov

V  Južnej Amerike  kmene ako Noanamá
Chocó a Emberá Chocó zo západnej 
Kolumbie máčajú hroty svojich šípov v 
jede z kože troch druhov Phyllobates, 
rodu žiab jedovatých šípov.



Dendrobates sú obojživeľníky z 
čeľade Dendrobatidae. Ich 
rozoznávacím znakom je 
extravagantné zafarbenie, ktoré 
varuje potenciálnych predátorov 
pred ich vysoko toxickou 
chemickou obrannou.

Zafarbenie je u rôznych druhov 
rôzne - červené, žlté, oranžové 
alebo modré; často sú výrazne 
žíhané alebo priečne pruhované. 
Sú extrémne malé - maximálna 
dĺžka, ktorú dosahujú, je len 2-5 
cm a vážia len niekoľko gramov. 



K rodu Dendrobates patrí 10 druhov. Najbežnejšími 
druhmi sú: 

Dendrobates auratus –
zeleno-čierna jedovatá 
šípová žaba 



Dendrobates azureus –
modrá jedovatá šípová žaba 

Žlto pásikované: 

D. lehmanni

D. leucomelas

D. histrionicusus



jahodová jedovatá šípová žaba – D. pumilio

Dendrobates tinctorius

polymorfizmus

D. tinctorius 
‘citronella’

D. tinctorius 
‘Powder blue’



Korene Chondrodendron tomentosum
sú jednou z hlavných zložiek kurare

Kurare sa oveľa častejšie získava z 
kôry Strychnos toxifera, S. guianensis
(čeľaď Loganiacea), Chondrodendron
tomentosum alebo Sciadotenia
toxifera (čeľaď Menispermaceae). 

Strychnos toxifera, 
rastlina bežne  
používaná na prípravu 
kurare

Kolumbia
Peru 
Bolívia Sciadotenia toxifera



Kurare je kompetetívnym antagonistom, 
ktorý blokuje nikotinické acetylcholínové
receptory na postsynaptických
membránach neuromuskulárnych spojení. 
Je to svalový relaxant (uvoľňovač), ktorý 
vyvoláva smrť paralyzovaním respiračného 
systému, výsledkom čoho je zadusenie.

Príprava kurare



V Afrike sa šípový jed pripravuje z rastlín, ktoré 
obsahujú srdcové glykozidy, ako sú Acokanthera
(obsahuje ouabain), oleander (Nerium oleander), 
glejovky (Asclepias) alebo Strophanthus – všetky z 
čeľade Apocyanacea. 
Inee alebo onaye je jed vyrábaný z Strophanthus
hispidus, ktorý obsahuje srdcový glykozid strofantin
používaný v subsaharskej západnej Afrike, hlavne v 
oblasti Togo a Kamerun.



Acokanthera Nerium oleander

Asclepias Strophanthus
preussii



Otrávené šípy sa bežne používajú aj v oblastiach džungle v 
Assame, Barme a Malajzii. Hlavnými rastlinnými zdrojmi 
jedov sú zástupcovia  rodov Antiaris, Strychnos a 
Strophanthus. Napr. Antiaris toxicaria, strom moruše 
patriaci do čeľade chlebovníkov, sa bežne používa na Jave a 
susedných ostrovoch. Miazga alebo šťava je natieraná 
priamo na hroty šípov alebo sa mieša s inými rastlinnými 
extraktmi. Rýchlo pôsobiaca aktívna zložka antiarin, 
strychnín alebo strofantín) atakujú centrálny nervový 
systém a spôsobujú paralýzu, kŕče a zástavu srdca

Antiaris toxicaria



Názov: Ipoh / Upas tree.
Vedecký názov: Antiaris toxicaris
Pôvod: juhovýchodná Ázia, India a Sri Lanka.



1346 – Tatári pri 
obliehaní mesta Kaffa
(Krym) katapultovali 
ponad hradby telá 
mŕtvych, ktorý zomreli 
na mor (blcha morová –
Xenopsylla cheopis)

1422 – Husiti 
bombardovali Karlštejn
výkalmi

Stredovek



1495 – Španieli infikovali francúzske 
víno krvou chorých na lepru

1650 – Poliaci použili 
sliny besných psov v 
delových guliach

Novovek

1710 – Rusko-Švédska vojna –
telá nakazené morom

1763 – Francúzsko-Indiánska vojna, 
Briti boli podozrievaní, že rozširovali 
prikrývky nakazené kiahňami medzi 
domorodých amerických Indiánov, 
ktorí sympatizovali s Francúzmi



1785 – Tunisania pri obliehaní La Calle vrhali do 
mesta šatstvo obetí postihnutých morom

1797 – pri obliehaní talianskeho 
mesta Mantua – snaha Napoleona 
zlomiť odpor vyvolaním epidémie 
leptospirózy (poľná horúčka)



1861-1865 – Americká občianska vojne – vojna 
Juhu proti Severu

Zhora v smere hodinových ručičiek: Bitka 
pri Stones River, Tennessee; Konfederační 
väzni v Gettysburgu; Bitka o Fort Hindman,
Arkansas

Pokus o vyvolanie 
epidémie pravých kiahní a 
žltej zimnice vo vojsku 
Únie – predaj 
kontaminovaných odevov

– úspešnosť otázna

1.



Kontaminovanie vodných zdrojov 
zdochlinami uhynutých zvierat 
(rozkaz generála Johnsona) počas 
ústupu konfederálnych síl cez Mississippi v r. 1863

2.

v r. 1863 pre armádu USA vydaný všeobecný zákaz 
č. 100 – „použitie jedov akýmkoľvek spôsobom, či 
už na trávenie studní, potravín alebo vojsk je úplne 
vylúčené z vedenia novodobej vojny“

epidémie gastrointestinálnych nákaz



3.
Prvé obvinenia z použitia hmyzu ako prostriedku na 
ničenie poľnohospodárskych plodín nepriateľa –
Konfederácia obvinila Úniu z úmyselného zavlečenia 
hmyzu Murgantia histrionica, ktorá parazituje na 
krížokvetých rastlinách (kapusta, reďkev, chren, 
brokolica) – obvinenia neboli potvrdené a dnes sa 
prikláňa k názoru, že chrobák sa dostal na juh USA 
vlastným pričinením – migrácia ľudí mu to mohla 
len uľahčiť



1915 – Nemci infikovali hospodárske 
zvieratá (injekčne, krmivom a cukrovými 
homolami so zabudovanými sklenenými 
kapilárami v dutine) dodávané štátom 
Dohody z neutrálnych krajín –
predovšetkým koní a mulíc ⇒ obmedzenie 
transportu, antraxom (Bacillius anthracis) 
a slintačkou (Burkholderia mallei) –
hovädzí dobytok, ovce, v Nórsku soby

V porovnaní s 28 mil. vojakov, ktorí v tejto 
vojne zhynuli alebo boli zranený je úhyn 
niekoľko tisíc zvierat zanedbateľný

Ďalšie akcie využívajúce v I. svetovej vojne 
biologické zbrane sú spochybňované 



1918-1945 – Japonci 
Unit 731 – antrax, týfus, 
mor 

Jedno z najpríšernejších zverstiev 
II. svetovej vojny – lekársky experiment na 
čínskych, ruských a amerických väzňoch bolo 
spáchané v Číne japonskou smutne známou 
Unit 731, ktorej velil generál plukovník Shiro
Ishii



Viac ako 95 % obetí, ktoré 
umreli v tábore boli Číňania a 
Kórejčania, ako civilisti tak aj 
vojaci. Zvyšných 5 % tvorili 
obyvatelia juhovýchodnej Ázie 
a Tichomorských ostrovov, 
ktoré boli v tom čase kolóniami 
Japonského cisárstva. Malé 
množstvo tvorili vojenskí 
zajatci spojencov z II. svetovej 
vojny.



Počet ľudí, ktorých Japonská 
cisárska armáda zabila 
mikroorganizmami a experimentmi 
na ľuďoch dosiahol okolo 580 000. 

Podľa niektorých zdrojov 
mal v Číne výskum a 
použitie biologických a 
chemických zbraní v Unit 
731 na svedomí až 200 000 
mŕtvych vojakov a 
civilistov.



1940 – začiatok morovej epidémia v Číne a 
Mandžusku  vyvolanej infikovanými blchami 
zhodenými z japonských lietadiel

1942 – USA zahájilo ofenzívny program vo Fort
Detrick, Md. ⇒ 5 000 bômb naplnených spórami 
Bacillus antracis (antrax) a inými patogénmi 
vyvolávajúcimi botulizmus, mor, tularémiu, Q-
horúčku, VEE (vírus venezuelskej encefalitídy koní), 
boreliózu, stafilokokový enterotoxín B

1942 – počas Kórejskej vojny 
boli zhadzované bomby s 
morovými blchami



1943 – koniec britského výskumu antraxu

1953 - v USA začalo masové 
očkovanie pre extra ochranu proti 
biologickým zbraniam

1943-1945 – počas II. svetovej 
vojny Nemci použili antrax na kone 
a mulice amerických vojakov



1951-1952 – biologická vojna v Kórei a Číne

Začala 25.6.1950 – armáda 
Severnej Kórei vtrhla na územie 
Južnej Kórei – postupovala na Soul 

8.5.1951 obvinila vláda Severnej 
Kórei USA z napadnutia Pchjong-
Jangu a jeho okolia biologickými 
zbraňami s pravými kiahňami ⇒
ochorelo 3500 osôb, zomrelo 350



22.2 1952 Severná Kórea obvinila USA zo 
systematického rozptyľovania veľkého množstva 
infikovaného hmyzu (v papierových balíčkoch 
blchy, pavúky, moskyty, mravce, muchy a pod.) 
nakazeného mikroorganizmami Yersenia pestis
(pôvodca moru), Vibrio cholerae (pôvodca 
cholery), Salmonella typhi
(brušný týfus), Salmonella
paratyphi (paratýfus A a B) 
Ricketsia prowazekii (epidemický
škvrnitý týfus) a Shigella
dysenteriae (bacilárna dizentéria) 



8.3.1952 vyhlásila aj Čína, že USA použili biologické 
zbrane aj proti severovýchodnej časti Číny

12.3.1952 bol z amerických lietadiel F-86 zho-
dený lesklý valcový kanister (nepodarilo sa ho 
nájsť) ⇒ v oblasti roje múch a veľké množstvo 
pavúkov – hmyz nebol typický pre oblasť a 
nezodpovedal ročnému obdobiu (našiel sa aj v 
snehu; v oblasti sa našlo aj kuracie perie a 
biely prášok kriedovej konzistencie – potvrdil 
sa antrax

V priebehu tejto vojny sa použili 
aj ďalšie biologické zbrane –
hraboše nakazené Yersinia
pestis, lastúrniky infikované 
cholerou



Jediná vyšetrovacia komisia akceptovaná Sev. 
Kóreou aj Čínou (8 právnikov z 8 rôznych štátov –
vrátane Číny a Poľska) po vyšetrovaní vydali 2 
správy:

1.  Správa o zločinoch USA v Kórei (31.3.1952)

2. Správa o použití bakteriologických zbraní 
ozbrojenými silami USA na teritóriu Číny (2.4.1952)

USA použilo biologické zbrane

Spochybnenie komisie – netvorili ju 
odborníci z odborov biomedicíny a správy 
boli veľmi zideologizované



Druhú medzinárodnú komisiu 
zostavila Svetová rada mieru so 
sídlom v Oslo (bola 
sponzorovaná a infiltrovaná 
Sovietskym zväzom)

Správa z vyšetrovania v období 23.7.-31.8.1952 –
uvádza popis 18 umelo zavlečených druhov hmyzu 
podozrivých ako pôvodcov chorôb, 4 druhy 
patogénnych húb, výpovede pilotov, ktorí potvrdili 
používanie biologických zbraní 

Správa potvrdila vznik epidémie 
moru, cholery, antraxu a 
meningitídy s neobvyklým 
priebehom ochorenia



Prečo USA použilo hmyz, ktorý nebol 
prezentovaný ako vhodný vektor a hmyz 
zhadzovali z lietadiel za veľmi 
nepriaznivých poveternostných 
podmienok, pri ktorých dochádzalo ku 
spomaleniu ich fyziologických aktivít až 
k úhynu

USA už v tom čase malo vyvinuté a 
odskúšané 500-librové klasterové
bomby M33/brucela a malo rozsiahle 
skúsenosti s pôvodcom tularémie
Francisella tularensis, ktorú mali už 
zaradenú do svojho arzenálu.

USA bolo schopné vyvolať oveľa 
rozsiahlejšie epidémie



Svetlo do problematiky vnieslo zverejnenie 12 
dokumentov z Moskovského archívu ⇒ skupina 
sovietskych poradcov kórejskej vlády pomáhala 
pripraviť pre medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu 
dve falošné miesta použitia biologických zbraní s 
obsahom moru a cholery 

Toto využil sovietsky minister vnútra 
Béria na obvinenie svojich politických 
rivalov z toho, že podporou falošných 
obvinení proti USA poškodili 
medzinárodné postavenie ZSSR



1962-1997 – biologická diverzita proti Kube
Poškodzovanie rastlinnej a živočíšnej výroby 

Rok Biologický agens
1962 epizoócia newcastleskej choroby (vtáčí pseudomor) – hydina

1971/ 80 epizoócia africkej horúčky prasiat – 1971 – porážka 500 tis. A 1980 297037 prasiat

1973 

1980-81

epifýcia hrdze cukrovej repy (Puccinia melanocephala) – vynútené zničenie 34 % 
celoštátnej úrody cukrovej trstiny
ďalšie reštriktívne opatrenia – strata 1 mil. t cukru

1979 šírenie modrej plesne tabaku

1981 bovinná nodulárna pseudodermatóza

1989 ulceratívna mastitída kráv

1990 čierna Sigatoka banánov

1992 mušky prenášajúce citrus tristéza vírus

1993 moľa Phyllocnistis citrella Stainton – škody na citrusoch
vírus hemoragickej choroby králikov

1996 roztoče Varroa Jacobsoni – choroba včiel
baktérie vyvolávajúce furunkulózu pstruhov

1997 roztoče napádajúce ryžu
úmyselné zavlečenie polyfágneho fytofágneho hmyzu Thrips palmi Karny - do 
polovice r. 2000 napadol 17 rôznych druhov plodín, vrátane zemiakov, fazule, papriky, 
uhoriek



Poškodzovania zamerané na ľudský cieľ 

Rok Biologický agens
1981 epidémia hemoragickej horúčky dengue – vírus dengue typ 2  - 344203 

ochorení, z toho 158 smrteľných

1981 epidémia hemoragickej konjunktivitídy vyvolanej ľudským enterovírusom 70

1981 epidémia dyzentérie druhom šigely, ktorý nebol predtým v krajine izolovaný

Spochybňovanie obvinení
Štúdia publikovaná v časopise Critical Reviews
in Microbiology – „ani jedno z kubánskych 
obvinení nie je možné spájať s biologickými 
útokmi s všetky udalosti tvoriace základ týchto 
obvinení je možné vysvetliť ako prirodzené javy 
alebo nehody, ku ktorým došlo ľudskou 
činnosťou (preprava tovaru z krajín s rozšírenou 
nákazou, nesprávne rozhodnutia o znížení 
importu insekticídov a pod.)



1975-1981 – žltý dážď v Laose, 
Kambodži a Afganistane

V r. 1975 použila Laoská ľudovodemokratická 
armáda proti kmeňu Hmong (bol počas vietnamskej 
vojny na strane USA) sovietske chemické zbrane – žltá 
kvapalina, ktorej kvapky pri dopade vydávali zvuk ako 
padajúci dážď, žlté mraky, žltý prach, žltá hmla, žltý dym 
– 5%-81 % bolo rozprášené z lietadiel, z toho 80 % 
raketami vzduch - zem  

Následky – ľudia silno exponovaní „žltým dažďom“ –
kožné lézie, poškodené oči, krvácanie z nosa a ďasien, 
opakované vracanie (často až hemateméza), 
neurologické príznaky (tremor, konvulzie) – často končili 
fatálne

Údajne bolo celkovo v r. 1975-1981 realizovaných 
celkovo 226 útokov, ktoré si vyžiadali smrť 6310 
ľudí. 



Žltý dážď bol údajne používaný aj 
armádou severného Vietnamu proti 
Červeným kmérom v Kambodži –
muníciu dodal ZSSR, uskutočnilo sa 
124 náletov, smrť 981 ľudí

V r. 1979-1981 ho použili aj prosovietske afgánske sily 
pri operácii proti mudžahedínom, ktorí vzdorovali 
sovietizácii krajiny.
V Afganistane sa uskutočnilo 47 útokov a uvádza sa 
3024 mŕtvych



Podstatu žltého dažďa objasnila až v r. 1981 
americká vojenská toxikologička Dr. Sharon
Watsonová – trichotecénové mykotoxíny T2 
(spóry plesní Fusarium) a zo vzoriek z 
Kambodže sa to potvrdilo. 

22.3.1982 boli ZSSR a jeho spojenci obvinení z 
používania mykotoxínov v Laose, Kambodži a v 
Afganistane. 



Ďalšie analýzy priniesli pochybnosti 
– trus obrých včiel Apis dorsata –
pozoroval už v r. 1863 Darwin a bol 
v f. 1976 popísaný aj v Číne – za 20 
min. zasiahol plochu 8 ha = obranný 
mechanizmus obrích včiel používaný 
pri hrozbe prehriatia úľa.

Tento jav sa naposledy pozoroval v polovici 
júna 2002 pri meste Sangrampur v Indii  



Apríl 1979 – epidémia antraxu v Sverdlovsku
(dnešný Jekaterinburg)

Ochorelo 96 ľudí, z toho 66 zomrelo

Epidémia bola zapríčinená nehodou v 
sverdlovskom Inštitúte mikrobiológie a virológie 
(Compound 19)

Spravodajské služby zistili, že počas epidémie prebiehali 
rozsiahle dekontaminačné operácie

Los Alamos National Laboratory v New Mexico stanovilo, 
že spóry obsahovali najmenej 4 rôzne kmene antraxu



1975-1983 – ZSSR použitie mykotoxínu T2 v Laose a 
Kambodži, výroba 100 t kiahní a 5 000 t antraxu ročne; 
v 80-tych rokoch bolo do Bioprogramu zahrnutých 
60 000 vedcov (kde sa stratilo 200 t kiahní) 

1942 Fort Detrick - atrax, botulizmus, mor, 
tularemia, Q-horúčka, VEE, brucelóza, staf. enterotoxin
B, Kórejská vojna - zhadzovanie bômb s morovými
blchami

USA-USSR-IRAK

PODOZRENIA



1991- americké oddiely sú pred vojnou 
v Perzskom zálive očkované proti 
antraxu. Po ukončení tejto vojny  
vykonalo OSN svoju prvú inšpekciu 
objemu irackých biologických zbraní. 
Predstavitelia irackej vlády potvrdili, že 
majú zavedený výskum na použitie 
antraxu, botulotoxínu a iných toxínov.

1991 – Irak priznáva vývoj a 
výskum antraxu, botulizmu, 
aflatoxínu, ricínu, naplnili 100 
bômb botulotoxínom, 50 antraxom
a 16 aflatoxínom



Použitie biologických zbraní k vojenským 
účelom – Roseburské kritériá
Kritériá pre vojenské použitie – desať Roseburských

kritérií 

1.  Vysoká infekčnosť
2.  Vysoká úmrtnosť
3.  Možná produkcia veľkého množstva
4.  Vysoká rezistencia k vonkajšiemu prostrediu
5.  Možný prenos vzduchom
6.  Vysoká nákazlivosť
7.  Problematická imunizácia
8.  Náročná liečba ochorenia
9.  Problematická detekcia a identifikácia agensu
10. Redukované nebezpečenstvo infekcie u 

používateľa biologickej zbrane



Teroristické akcie
1978 bol v Londýne zavraždený bulharský
exulant vpichom dáždnika s ricínom z Ruska 

1984 – náboženská budhistická sekta
Radžníš (vodca Bhagwan Šrí Radžníš) v 
USA kontaminovala šalátové bary v 9 
reštauráciách v Dallase spraymi so 
Salmonella typhimurium- zmariť voľby -
751 osôb nakazených

1995 členovia pravicového Minnesota Patriots v USA 
plánovali použitie ricínu k usmrteniu súdnych úradníkov

1995 bol v USA uväznený člen pravicovej skupiny Aryan 
Nation za plánovanie teroristického použitia baktérií
moru

1995 v USA Arkansas bol uväznený muž za držanie
130 g ricínu



Sept. a okt. 2001 – Amerithrax – listy s práškom
spór antraxu (spolu 7 obálok) – adresátmi boli médiá 
ABC, AMI, CBS, New York Post a úrady demokratických 
senátorov Toma Daschleho a Patrica Leahyho

Ochorelo 22 ľudí – 11 prípadov 
inhalačného a 11 prípadov 
kutánneho antraxu v období od 
22.9.-14.11.2001. 

Úmrtnosť pri antraxe
je nad 20% a šíri sa
vzduchom.

Epidémia si vyžiadala 5 ľudských 
životov a podľahli aj niektorí 
pacienti nakazení inhalačným 
antraxom (letalita v tejto skupine 
bola 45,5 %)

Antraxové
zásielky 
vyvolali vlnu 
hrôzy, paniky 
a chaosu



1990-1995 – Aum Šinrikyó („Najvyššia pravda“) v 
Japonsku

Japonská náboženská sekta založená v r. 1987
poloslepým guru Šoko Asahara, vyrábala
biologické látky a pokúšala sa ich použiť -
zariadenia s náplňou antraxu, botulotoxínu, Q-
horúčky a kultúr vírusu Ebola. Vykonali 4 
samostatné pokusy použitia biologických látok
(1x antrax a 3x botulotoxín)

Šoko Asahara
vodca sekty
Óm šinrikjó

apríl 1990 – prvý bioteroristický útok –
rozptyľovanie botulotoxínu pomocou
výfukových plynov z 3 nákladných aut –
cieľ americké námorné základne v 
Yokohame a Yokosuke a japonské 
najväčšie letisko Narita (70 km východne 
od Tokya) – útoky neboli úspešné
1992 – pokus získať vírus Ebola – vírus 
sa sekte nepodarilo získať



jún 1993 – plán diseminácie botulotoxínu v centre Tokya
a snaha obviniť USA z hromadných úmrtí; pokus prerušiť
svadbu princa Naruhita v centre Tokia

29.6. – 2.7.1993 – pravdepodobne prvý bioteroristický
útok aerosólovým antraxom v dejináchj ľudstva; členovia 
sekty zrejme opakovane rozprašovali Bacillus anthracis zo
strechy 8-poschodovej budovy v Kameide (východná časť 
Tokia) – neobjavili sa vážnejšie problémy

1995 tri kufríky v tokijskom metre na vypúšťanie
botulotoxínu – pokus sa nevydaril

20.3.1995 – teroristický útok 
v tokijskom metre –
nervovoparalytický 
prostriedok Sarin – zahynulo 
12 a zranených bolo viac 
ako 5000 ľudí 



Charakteristika infekčných chorôb

 Infekčná choroba je výsledkom 
vzájomného pôsobenia mikroorganizmu 
a makroorganizmu. 

znaky: – premenlivosť
– nákazlivosť
– typický priebeh
– následná imunita
– pretrvávajúce bacilonosičstvo

 Prenos:
• alimentárnou cestou 
• kvapôčkovou infekciou  
• hmyzom



 Nákaza nastáva, ak prenikne parazitujúci 
mikroorganizmus do ľudského organizmu, 
ktorý je vnímavý a stal sa vyvolávateľom 
patogénneho procesu. 

 Vstupné brány infekcií: 
• tráviaci trakt   
• dýchací trakt 
• inokuláciou do rany 
• neporušenými spojivkami



 Inkubačná doba je obdobie, ktoré uplynie 
od nákazy do objavenia prvých príznakov 
choroby. Je charakteristická pre každú 
chorobu.

 Imunita:
• druhová
• individuálna

• vrodená 
• získaná

• postinfekčná
• postvakcionačná



Charakteristika infekčných chorôb

Biologické prostriedky

1. podskupina 2. podskupina 3. pod-
skupina

Na báze 
vírusov 

Na báze 
baktérií

Na báze 
rickettsií

Bakteriálne 
toxíny

Rastlinné 
toxíny

Živočíšne 
toxíny Chemick

é látky s 
defoliač-
nými a 

herbicid-
nými

účinkami

Zápaly 
mozgu
Žltá zimnica
Pravé 
kiahne
Chrípkove

ochorenia 
Ebola
Dobytčí 
mor
Slintačka
Africký mor 

prasiat

Pľúcny mor
Sneť 
slezinná
Tularémia
Antrax
Cholera
Brušný 
týfus
Paratýfus
Meningitída

Škvrnitý 
týfus
Horúčka 
skalistých
hôr
Q horúčka

Botulotoxíny
Stafylokokový
enterotoxín
Tetanospazmín

Alkaloidy
Kurare
Ricín
Akonitín
Pikrotoxin
Koriamyrtin

Tetrodotoxín
Ciguatoxín
α-latrotoxin
Robustoxin



Vytipovanie biologických zbraní  
pre možné zneužitie teroristami

Najväčší potenciál s možnými najväčšími stratami 
na ľudských životoch majú antrax a variola.

• sú veľmi odolné voči vonkajšiemu prostrediu a 
vysoko infekčné

• počiatočné rozpoznanie príznakov chorôb 
môže byť neskoré

• dostupnosť vakcín je dosť obmedzená a liečba 
náročná

• vyvolávajú masovú paniku medzi 
obyvateľstvom



Antrax

Prenos – konzumáciou kontaminovaných potravín 
infikovaným hmyzom 
vdýchnutím 

– choroba nie je u ľudí nákazlivá

Inkubačná doba – obvykle 3 dni 

Popis – existujú tri formy: kožná, pľúcna a črevná 

Antrax, čiže sneť slezinnú,spôsobuje
Bacilus anthracis



Liečenie – pri neprítomnosti vakcíny sa odporúča 
užívať antibiotiká po dobu až 8 týždňov

Úmrtnosť – pľúcna forma takmer 100 % končí 
smrťou
črevná forma má úmrtnosť viac ako 50%
kožná forma má relatívne dobréprognózy

Použitie – najpravdepodobnejšie použitie je biologický 
aerosól, ktorým sa dajú vyvolať najťažšie 
formy ochorenia 

možná je aj kontaminácia vody, 
krmiva alebo potravinových 
zásob spórmi





Variola – kiahne 

Pôvodcom pravých kiahní je Virus variolae

Popis – inkubačná doba je obvykle 12 dní
• 2-3 dní po vypuknutí ochorenia sa objaví 

špecifická vyrážka
• celková doba ochorenia je približne 28 dní

Výskyt – len v laboratórnych podmienkach 

Prenos – dýchacími cestami
zažívacím traktom  
sliznicou nosohltanu 
poranenou kožou 

Človek je schopný rozširovať nákazu po celú dobu 
ochorenia



Liečenie – je obtiažne, zatiaľ neexistuje účinný liek

Úmrtnosť – 1-30 %, niektoré klinické formy až 80 %

Imunizácia – získaná imunita sa dlhodobo zachová
umelá imunita - účinná po dobu 2-20 r. 





Keď očkovanie nepomáha

Pravé kiahne sú vysoko nebezpečnou
biologickou zbraňou. Aj keď už sa bežne
nikde nevyskytujú (v súčasnosti je tento vírus
udržiavaný len v  laboratóriách v Atlante a Moskve), 
dôsledky prípadného útoku by boli masívne. Nákaza
sa šíri vzduchom a úmrtnosť je medzi 20 – 30 %. 
Keďže je tento vírus umelo udržiavaný a nikto
nepovolaný k nemu nemá prístup, vyše 25 - 30 rokov
sa proti nemu neočkuje. Poslední zaočkovaní majú
dnes okolo tridsiatky a je veľmi pravdepodobné, že
by voči kiahňam neboli imúnni.



Ďalšie biologické zbrane, ktoré vyvolávajú 
znepokojenie, sú jed botulotoxín a vírusové 
hemoragické horúčky. 

• znova sú oba vysoko infekčné a smrteľné
• množstvo rôznych vírusov môže spôsobiť 

hemoragické horúčky, napr.:
 horúčka Lassa z rodiny Arenaviridae
 horúčka Rift Valley a Krimská-Kongo

hemoragická horúčka  z rodiny 
Bunyaviridae

 horúčka Ebola a Marburgský vírus z rodiny 
Filoviridae



Botulotoxín

Popis –
• bolesti hlavy, závraty s celkovou  

nevoľnosťou a ochabnutosťou
• ochabnutie očných svalov, 

dvojité videnie
• nápadne suchá sliznica
• prvé príznaky sa ukážu zvyčajne 

až po 72 hodinách 
• smrť je spôsobená paralýzou 

dýchacích svalov a srdcového 
svalu

Botulotoxín je jed produkovaný Clostridium
botulinum



Prenos – dýchacími cestami, očn
spojivkou, zažívacím    
traktom, poranenou kožou

Liečenie – pomocou polyvalentného
protibotulinického séra

Úmrtnosť – 60 -100 %
teoreticky 8 -10tisíc obyv./1mg

Imunizácia – ohrozené osoby je možné 
chrániť zaočkovaním 
botulinickým antitoxínom

Použitie – aerosólom alebo sabotážou 
potravín

Choroba nie je prenosná z človeka na človeka



14-ročný chlapec s botulizmom, 
všimnite si bilaterálnu totálnu
oftalmoplégiu s ptóziou na ľavom
obrázku a rozšírené, fixované
zreničky na pravom obrázku. 
Dieťa je pri plnom vedomí.

Botulizmus je zriedkavá ale závažná
paralytická choroba, ktorú spôsobuje
toxín botulinum, čo je za anaeróbnych
podmienok metabolický produkt
baktérie Clostridium botulinum. 



Botulotoxín
Typ Hlavné oblasti výskytu Hlavné zdroje Vnímavé druhy

A západ USA, Aljaška, bývalý
ZSSR

polokonzervy (mäso, ryby,
zelenina)

človek, kurčatá, 
norky

B USA, Aljaška, Európa
domáce konzervy (bravčové
mäso, údeniny, zelenina), 
poranenia

človek, kone, 
hovädzí

dobytok, kučence
vodné vtáky

C1 Kanada, západ USA, Južná
Amerika, Škandinávia hnijúce rastliny

vodné vtáky, 
kurčatá, 

líšky, psy

C2 Austrália, Južná Afrika zdochliny hovädzí dobytok, 
kurčatá

D Južná Afrika zdochliny hovädzí dobytok, 
kurčatá

E bývalý ZSSR, sever Kanady,
Aljaška

surové alebo skazené 
morské produkty

človek, morská 
fauna,

vodné vtáky, líšky

F Dánsko domáca pečeňová paštíka človek

G Argentína pôda človek, primáty, 
kurčatá, morčatá



Ebola

Popis – inkubačná doba je 2 až 16 dní
• ochorenie sa začína náhle horúčkou, bolesťami 

hlavy a kĺbov, vracaním, hnačkou, bolesťami na 
hrudi a suchým kašľom

• od 5. dňa sa na koži trupu objaví vyrážka, ťažké 
hemorágie, poškodenie pečene a obličiek, ako aj 
príznaky encefalopatie

• pacient upadá v dôsledku silnej dehydratácie do 
šoku a zomiera

Ochorenie spôsobuje vírus Ebola



Prenos – krvou a telesnými tekutinami (infikované 
ihly)

– neprenáša sa kašľaním a kýchaním 

Výskyt – endemické oblasti v Ugande, Zaire a Sudáne



Liečenie – neexistuje účinný liek, ani očkovacia látka 

Úmrtnosť – 60 až 90 %

Použitie – najpravdepodobnejší spôsob 
použitia je infikovaním zdravotníckeho  materiálu







Dohody o zákaze
„Ženevský protokol – o zákaze vojnového použitia
dusivých, jedovatých plynov a bakteriologických
metód boja“ l7. júna l925  (108 národov)

„Konvencia o zákaze vývoja, výroby a hromadenia
zásob bakteriologických (biologických) a toxínových
zbraní a ich zničení“ (BTWC) 10. apríl l972 – do 
platnosti vstúpil 26.3.1975

Hoci dohovor explicitne nezakazuje použitie biologických 
zbraní, zákaz výroby a hromadenie biologických zbraní 
fakticky znemožňuje ich použitie.

Do súčasnosti bol tento dohovor ratifikovaný v 147 
štátoch a podpísalo ho ďalších 17 štátov. 

Hoci je dikcia dohovoru jednoznačná a kategorická, 
neexistuje právne záväzný medzinárodný verifikačný 
režim, ktorý by overoval a upevňoval jeho dodržiavanie.



Rozloženie biologických zbraní vo 
svete

Presenter
Presentation Notes
+ teroristi1972-Dohoda o biologických zbraniach - USA,ZSSR a ďalších viac ako 100 krajín



NÁSLEDKY POUŽITIA
BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ
krátkodobé dlhodobé

• veľký počet postihnutých
• psychický stres a panika

• oneskorené, prolongované a 
environmentálne sprostredkované 
zdravotné účinky

• fyzické a mentálne postihnutie 
organizmu

• chronické ochorenia
• nové infekčné ochorenia, ktoré sa 

môžu stať endemickými

Oneskorené účinky agensov z biologických zbraní 
môžu spôsobovať karcinogenézu, teratogenézu a 
možno aj mutagenézu





Zdroje informácií

 www.nationalgeographic.com
 www.biotox.cz
 www.szubb.sk/biozbrane
 www.humanitarian.net/biodefense
 www.military.cz/zhn/bio/uvod.htm



patfyz.medic.upjs.sk/nifran/Bioterorizmus%202003.pdf
http://www.obroda.sk/clanok/2983/Bioterorizmus--najvOEUneTia-
hrozba-21.-storoUnia%3F/
www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user...pre.../Bioterorizmus.pdf
http://bbonline.sk/v-zeneve-sa-rozpravalo-o-bioterorizme/
http://old.szu.sk/ine/verejnezdravotnictvo/2008/2008-2/klement.htm
http://diannango.synthasite.com/history.php
http://www.minv.sk/?teror
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