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Wirusy Hendra i Nipah jako broń biologiozna
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Hendtaand.ll{ipahviruses.biologicalweapons

obtaining biotechnolog1 and producing nelv biological rveapons. They can use cheap and lorr,-tech rleapons
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W sytuacji, gdy projekty wstąpienia militarnie w
okołoziemską przestr zeń ko smicz ną już we wstępnej
fazie kosztują miliardy dolaróq alternaĘwa, jakąjest
broń biologlczna, równie skuteczna, ale kilka tysięcy
razy tańszaiprrry Ęm groźniejsza pod względem skut-
ków zdrowotnych, ekonomicznych i psychospołecz-
nych, zostanie szybciej wprowadzona w Ącie. Pomy-
słowi stworzeniatarczy antyrakietowej, która by chro-
niłaprzed atakiem terrorystycznym przy uĄciu broni
jądrowej, mogązostać przeciwstawione nie tylko tech-
niki jej uszkodzenia i likwidacji. Decydującą rolę w
szerzęnlu terroryzmu odegrają w przyszłości róźno-
rodne techniki bioterrorys Ę czne z p ow o dzeniem omi-
j aj ące zabezpieczenta przed temoryzmem wykorzysfu-
jącym broń konwencjonalną lub jądrową. Atak bronią
biolo giczną którą możn a pt zew ieźć w przysłowiowej
,,walizeczce" staje się obecnie jak najbardziej realny.
Przy ogromnej migracji ludności, wynoszącej corocz-
nie kilkaset milionów, stworzenie niezawodnej filtra-
cj i zap obie gaj ącej te go rodzaj u zagr ożeniuj est niemoż-
liwe do zrealjzowanja.

Współcze sny bioterro ry zm b ędzie wykorzystywał
czynnIki atrakcyjne zarówno ze względu na łatwość
ich produkowania, ukrycia L pr zęnoszęnia, ni skie ko sz-
ty produkcj t, bezpieczeństwo manipulowania nimi,
skutecznoś c działania, a także na dtlże efekty psycho-
Iogiczne ataku bioterrorystycznego, zwłaszcza w spo-
łeczeństwie nie przygotowanym (6, 10). Wykrycie pro-
gramów badań i miejsc produkowania broni biologicz-
nej jest zadantęmtrudnym, często niemożliwym. Pro-

dukĘ biologiczne są bowiem wykorzysĘwane jako
szczepionki, leki pochodzenia biologic znęgo, biolo-
glczne środki ochrony roślin. Co więcej, poszukiwa-
nia nowych skutecznych leków przeciwdrobnoustro-
j owych s ązw iązane z Ie galnąhodowl ą w l ab oratori ach
badawczych patogenów zagrażających zdrowiu i Ę-
ciu człowieka t zwięrząt. W istniej ącej sytuacj i zagro -

żenia biotenoryzmem są opracowywane programy,
których celem jest ograniczenie zasięgu rażenia broni
biologicznej oraz szybka likwidacja skutków j ej dzia-
łania. Obejmują one uświadomienie istnienia zagro-
żenia bioterroryzmem, ocenę charakteru tego zagro-
żenta,sposoby szybkiej identyfikacj t zagrożei oraz po -

stęp owanie, które go c e 1 em j e st zap obie ganie or az s zyb -
ka likwidacja skutków ataku bioterrorysĘcznego (2).
SzczegóIne miejsce zajmuje w Ęch dziaŁantachprzy-
gotowanie społeczeństwa do racjonalnych zachowań
w przypadku ataku bioterrorysĘcznego.

Gharakter zagrrożeń b i otenorystycznych

C ele ataku bioterrorys ty czne go mo gą być r ozmaite.
Może nim być produkcja roślinna stanowiąca bazę
pokarmową dla człowieka i zvvięrząt, woda, zwtętzę-
ta jako potencjalni producenci żywności, żyłvność ro-
ślinnego i zwierzęcego pochodzenia oraz człowiek.
Uderzenie w populację ludzką możebyc ztealizowa-
ne przęz wlłvołanie chorób odz-łvterzęcych, toksyko-
infekcji pokarmowych oraz masowych osĘch cho-
rób zakńnych. Nie można też wykluczyć użyciabro-
ni biologicznej o mniejszym nasileniu działania, ale



stosowanej nieprzerwanie w dłuższy ch przedziałach
czasowych, w celu skrytej dezorganizacji produkcji
roślinnej tmvterzęce| Nalezy mieć na lwadze,żebto-
tenoryim lderza zawsze najskuteczniej tam, gdzie
strona zaatakow ana j e st naj b ar dziej w r ńIiw a. S tąd do

opracowania broni wykorzysĘwanej w bioterroryzmie,
jit i ao metod ich zwalczanta, wprzęgnięto najnow.
sze osl€nręcta nauk biologicznych, medycznych.t
weteryniryj ny ch łącznie z biote chno 1o gi ą inżyni eri ą
geneĘcznąi epidemiologią molekularną.- Mierzejewski i wsp. (10) omawiając rodzaje pato-
genów przydatnych do konstrukcji broni mogącej mieć
Źastosowanie w ataku bioterrorystycznym wsk azująna
Baci]]us anthracis, drobnoustroje z rodzaju Bruce]]a,
Yersinia pestis, Coxiel]a bumetti, wirus ospy, wirusy
zapalenia mozgJ oraz wirusy gorączek krwotocznych,
toksynę botulinową i enterotoksynę gronkowcową, Do
tego,,zestawu" możrra zaliczyc, oporne na wszystkie
znanę chemioterapeuĘki bakterie patogenne dla czło-
wieka tmvierząt, drobnoustroje patogenne o tak zmle-
nionej na drodze manipulacj t geneĘcznej strukfurze
antyg-enowej, że doĘchczas znanę szczepionk1 i. sur9-
wióńdpomościowe są zupełnie nieskuteczne ( 1 ), tok-
syny grzybi cze dziŃające zarówno po przedostaniu się

do Órganizmu przęzprzęwód pokarmowy, jak i układ
oddechowy oraz pTzez ekspozycję skórną.

Ze względu na opracowanie i ciagle doskonalenie
metod wykrywania czynników ataku bioterrorysĘcz-
nego oraz zasad postępowania w przypadku zastoso-
wania broni biolo gicznej (9) poszukiwanie przez ter-
rorystów nowych broni biolo gtcznych jest potrzebą
chwili. Do potencjalnie nowych broni są zaltczane
wirusy Hendra i Hipah, w mniejszym stopniu wirus
Menangle.

Właściwości biologiczne wirusa Hendra,
Hipah iMenangle

W 1994 r. zanotowano u koni w miejscowości Hen-
dra w Australii ostrą chorobę układu oddechowego,
kt& a była przy czynąpadnięcia I 3 z 20 koni wyści go -

!\rych i śmierci trenera, Drugi incydent ptzebtegający.
w formie zapalenia mózgtl wystąpił w miejscowości
odległej o 1000 km spowodował śmierć farmera i
dwOÓh koni (11). Chorobę wy,,vołał nolvy przedstawi-
ciel rodziny Paramyxoviridae, fiazyvany najpierw au-

stralijskim końskim wirusem odry, ostatnio wirusem
Hendra (HeV). Ten wirus jest u ludzi sprawcązapa|e-
nia pfuc we wczesnej fazie infekcji oraz zapalenta
móŹgaw późnej fazie chorobv (3). W Malezji w okre-
sie od paidzienlka 1998 r. do kwietnia1999 r. stwier-
dzono 229 przypadków zapalenia mózgtl, z ktorych
III (48%) skończyło się zejściem śmiertelnym spo-

wodował wirus Nipah (niV) o właściwościachbardzo
zb\tżonychdo wirusa HeV i serologicznie z nim spo-
krewniony. Chorowali ludzie kontaktujący się z trzo-
dą chlewną wśród której występowĄ masowe zacho -

rowania i padnięcia (8). Spowodował on śmierć 105

ludzi i konieczność eliminacji z hodowli kilka milio-

wynosi ponadżOoń.

Patogennośó dla ałierząt

Wirus HeV i NiV cechują się wąskim widmem za-



ność przeciwciał dla wirusa HeV wyłącznieu nietope-
rzy (5). Wśród 65 przypadków zapalenia mózgu sero-
logicznie potwierdzonych j ako następstwo zakńenta
wirusem NiV w miejscowości Negri, 56 (86%) pacjen-
tów przed zachorowaniem kontaktowało się ze świnia-
ml, a 3 6 pacj entów miało kontakt z chorymi zw terzęta-
mi. Dotychczas w żadnymprzypadku nie stwierdzono
transmisji wirusa z człowieka na człowtęka. Zarowno
postać phrcna, jak i mózgowa zakazęnia wirusem HeV
kończy się zejściem śmiertelnym l 50oń chorych. U
psów rozwrya się zapalenie płuc i zapa|enie mozgo.

Dotychczas nie ustalono dokładne go rozmieszcze-
nia geograficznego wirusów HeV i NiV. Na podsta-
wie zachorowań, za teręnendemicznego występowa-
nia obydwu wirusów, można uznać Australię i poh,r-

dniowo-wschodnią Azję. Nietoperzę z rodzaju Ptero-
pus,które sąnafuralnym rezerwuarem wirusów HeV i
NiV występująw Australii, Indonezji, }l4alezjt, na Fi-
lipinach i niektórych wyspach Pacyfiku. Od lipca
1999 r. Komisja Europejska zakazała importu psów i
kotów do krajów Unli z Malezji i kotów z Australii,
które nie posiadają ceĘfikatu, że sąwolne od zaka-
żenia HeV i NiV. Identyczne resĘkcje dotyczą im-
porhr koni i nietoperzy.

Okres inkubacji choroby u gatunków zwierząt wraż-
liwych nazakażenie wynosi do 18 dni. Zarowno zwle-
rzęta zjawną jak i bezobjawowąpostacią choroby są
siewcami witusa. Zakażęnte wirusem NiV u części
świń ma przebieg bezobj awowy. P rzy dużej zakńno,
ści i zachorowalności śmiertelność u dorosĘch osob-
ników jest niewielka. Do zakażenia dochodzi przęz
kontakt bezpo średni, dro gą pokarmow ą i pr zez układ
oddechowy. W jawnej postaci choroby zaatakowany
jest układ oddechowy, co powoduje zapalenie płuc i
układ nerwowy (zapalenie mózgu). Występuje gorącz-
ka (39,9"C), kaszel, przyspieszenie oddechow lub ob-
jawy grypopodobne, utrata łaknienia trwająca2-3 dni,
a następnie zahamowanie pobierania karmy. Osobniki
z ciężkimi zaburzeniami ze strony układu oddecho-
wego padają w ciągu 2-3 dni. Wyciek z nosa począt-
kowo śluzowy i pienisty przechodziw ciągliwy, kolo-
ru od żóhozielonego do czarnego z domieszką krwi.
Obserwuje się drżenie mięśni, drgawki, osłabienie
końcąm. U macior występują ronienia w pierwszym
Ęmestrze ciĘy, przedwczesne porody, padnięcia. U
warchlaków śmiertelność jest wysoka. Maciory mogą
padać w ciągu 24 godz. przy słabo zaznaczonych ob-
jawach chorobowych. Nie chorują ssące prosięta. W
obrazie sekcyjnym dominuje zapalenie płuc. Konie
zakażaj ą s i ę z a p o śre dnictwem karmy zanie czy szczo -

nej wirusem, najczęściej moczemkotów siewców Nie
udokumentowano mozliwości szęrzęnia się infekcji
drogą aerogenną. Chore rwierzęta gorączkują wystę-
puje u nich zapalenie płuc, zablrzentaw oddychaniu,
pienisty krwisty wyciek znozdrzy i jamy gębowej na
skutek uszkodzeni a przez wirus naczyi krwionośnych
or az r o żne go typu zablr zenia neuro l o giczne. Wirus j e st
wydalany zmoczem.

Zakażenie wilusem Hendla i llipah jako zoonoza

Choroby wywołane przęzwirus HeV i NiV sąĘpo-
\\ymi zoonozamt Wirusy są wydalane z moczem za-
każonych i chorych zwierząt. Zakażente ludzi wiru-
sem HeV jest następstwem bezpośredniego kontaktu
z krwią wydzielinami i wydalinami chorych koni,
natomiast wirusem NiV jest efektem kontaktu z cho-
rymi lub zdrowymi świniami siewcami wirusa. Nie
można wykluczyć udziału psów i kotów w szerzeniu
się tych chorób. Zakńęnię drogą aerozolową nie od-
grywa najprawdopodobniej większej roli. Okres wy-
lęgania choroby wynosi 4-18 dni, wyjątkowo nawet
12 miesięcy. Choroba przebiega od postaci łagodnej
do bardzo ciężkiej kończącej się śmiercią około 50%
przypadków. Początkowi choroby tow arzy sząobj awy
grypopodobne z wysoką gorączkąi bólami mięśnio-
\\rymi. Następnie pojawiają się bóle gardła, zawroĘ
głołvy, senność, zaburzeniaw orientacji. Znane sądwie
formy choroby wywołanej przez wirus HeV: zapale-
nie pfuc lub ostre zapalenie mózgt1 bądź zapalente
opon mózgowych trwające 3-14 dni, które często koń-
czy się śmiercią pacjenta w stanie śpiączki. W prry-
padku wirusa NiV okres wylęgania choroby wynosi
1-żI dnt. Chorobę cechuje ostre postępujące zapale-
nie mózgu z wysoką gorączkąi bolami głoury i zapa-
lenie układu oddechowego. W późntejszych stadiach
choroby,dołącza się zabvrzęnie ciśnienia krwi, tachy-
kardia. Smiertelnośó dochodzi do 40%o. U części pa-
cjentów,którzyprzeżyliutrzymująsięzaburzenianeu-
rologiczne świadczące o uszkodzeniu pnia mózgl (4).

Możliwość wykolzystania witusów HeV i 1{iV
jako btoni biologicznej

Na ataki bioterrorysĘcznenarażonę sąnie tylko jed-
nostki, ale duże grupy ludności i populacje zwierząt
hodowlanych. W tym celu mogą być wykorzystane
opr ó cz znany ch czynników nowo poj awiaj ąc e się cho -

roby wirusowe (emerging viral diseases) o wysokiej
śmiertelności, nie dające się opanowaó przy uzyciu
znanych leków. Preferowane są choroby odzwterzęce
ponieważ ich efekt bioterrorysĘczny j est wielopłasz-
czy znory, D ezor ganizuj ą one produkcj ę Tw lęrzęcą,
powoduj ą śmiertelne ńoroby ludzi,,nte w zbldzają
przynajmniej w początkowych fazach, podejrzenia o
atak terrory sĘ czny . Duż a skute c zno ś ć or az ntezxvyk|e
trudne szybkie rozpoznanie przyczyn zachorowań i
zgonów w zakńeniach wirusem HeV i NiV orazpo-
jawienie się w okresie wylęgania objawów nietypo-
\\ych lub występujących w innych chorobach, które
utrudnia idenĘfikacj ę przyczyn masowych zachoro-
wań i zgonów, przemawia za możIi:wością wykorzy-
stania tych wirusów jako broni biologicznej, zwłasz-
cza w Europie, Bliskim i Dalekim Wschodzie i w
Amerykach (14). Obiektem ataku możebyć Ąrwność
oraz skupiska ludzi i zwierząt podatnych na zachoro-
wanie, w przypadku wirusa NiV pogłowie świń. Za-
chorowania na nieznaną doĘchczas chorobę, oprócz
strat wlłvoł anych działanięm b ezp o śre dnim wyw ołu-



ku terrorysty cznego,istotnąrolę ma do odegrania sh.lż-

ba weterynaryjna.
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Jest to całkowicie nowa pozycj a z zahesu andrologii, a

w mniejszym stopniu biotechnologii rozrodu oraz hodowli
zwieTząt, opracowana przezzespół 17 wybitnych specjali-

stów niemieckich, szwajcarskich oraz austriackich, pod

kierunkiem wymienionych w tytule profesorów. Głownym
zamierzeniem autorów było opracowanie andrologii jako
przedmiotu klinicznego w nawiązaniu do aktualnych osią-

gnięć naukowych w zakfesie tego przedmiofu. Andrologia
w związku zrozyvojembiotechniki odgrywa coraz większą
rolę. JÓst to bardzo nowoczesny podręcznik akademicki
przrdafiy zarówno dla studiujących zagadnienia androlo-
gii jat< i praktyków, pragnących poszerzyć zakres swoich
wiadomosci. Treść książki to 15 rozdziałów, opracowanych

bardzo starannie i w oparciu o najnowsząwiedzę, Kolejne

9. An ogiera, 11. Androlo-
gia ps w utrzym}ryanych w

ZOO 13. Wpły,w środków

i]ii-Li§i,H!
czonych doroz-

rodu, 15. Techniki towarzyszące.
Książka jest cennym opracowaniem, godnym polecenia,

Została baidzo starannie opTacowana i efektownie \\ryda-

na. Jest bogato ilustrowana zarówno kolorowymi zdjęcia-
mi jak i rycinami. W treści zamieszczone są liczne dane w

formie tabel.
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