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biologický agens vyvolávajúci „supermor“, ktorého zložky by mali byť bezpečné (nevirulentné), 
ale po ich zmiešaní mal vzniknúť virulentný kmeň baktérií moru odolávajúci vysokým i nízkym 
teplotám a rezistentný proti viacerým antibiotikám.24 S ohľadom na nízku dôveryhodnosť zdroja 
i obsahu takýchto tvrdení je existencia binárnych biologických zbraní nepodložená a možnosť ich 
vývoja v budúcnosti iba špekulatívna. Aj keď ďalšie z kategórií vymedzených skupinou JASON 
do istej miery vychádzajú z pokrokov molekulárnej biológie a niektorých biomedicínskych vied, 
z hľadiska ich využiteľnosti, resp. atraktívnosti pri vývoji moderných biologických zbraní a pros-
triedkov bioterorizmu sú veľmi špekulatívne a pre ich nepresné vymedzenie a špekulatívny cha-
rakter nebudú v tejto monografii ďalej rozoberané.

5.4 Toxíny

Medzi biologické zbrane sa zaraďujú aj zbrane, ktorých ničivý alebo zneschopňujúci efekt 
na živú silu je založený na toxickom účinku toxínov. Toxíny sú toxické látky prírodného pôvodu 
produkované živočíchmi (zootoxíny), rastlinami (fytotoxíny), mikroskopickými hubami (myko-
toxíny), makroskopickými hubami (hubové jedy), fytoplanktónom a inými nižšími rastlinami 
(fykotoxíny) a baktériami (baktériové toxíny).

Toxíny nie sú živé organizmy, ale chemické látky, preto majú medzi biologickými zbraňami 
zvláštne postavenie.25 Vzhľadom na to, že ide o chemické látky schopné navodiť poškodenie zdravia 
až smrť zasiahnutých organizmov a ich vojenské použitie je zamerané na vyvolanie hromadných 
intoxikácií, bolo by možné zaradiť ich medzi chemické zbrane, rovnako ako napríklad vojensky 
významné nervovoparalytické organofosfáty (tabun, sarin, VX) a pľuzgierotvorné látky (S-yperit, 
N-yperity). Naproti tomu prírodný pôvod toxínov a ich oveľa väčšia účinnosť než zodpovedá 
bojovým chemickým látkam ich zaraďuje skôr k biologickým zbraniam. Na rozdiel od bojových 
chemických látok nie sú toxíny prchavé látky a mnohé z nich nepôsobia cez pokožku, preto sú 
diseminácia a koncept ich použitia odlišné a zodpovedajú skôr biologickým agensom. zatiaľ čo 
bojové chemické látky sa diseminujú tak, aby z nich v mieste napadnutia vznikli veľké kvapôčky, 
pary alebo aerosól, toxíny (s výnimkou malej skupiny toxínov aktívnych cez pokožku) nebudú 
účinné ako veľké kvapôčky a vzhľadom na ich neprchavosť nebude možné použiť ich vo forme pár. 
Toxíny je možné použiť podobne ako biologické agensy vo forme aerosólu tvoreného drobnými 
pevnými alebo kvapalnými časticami, poprípade vo forme kontaminovanej munície (toxické stre-
ly, črepinová munícia s toxínmi). Toxíny je možné použiť aj na biologické útoky malého rozsahu 
diverzným spôsobom (otrava potravín, vody a pod.).

Podobne ako biologické agensy, aj toxíny môžu vstupovať do organizmu tráviacim systémom, 
dýchacím systémom, zanesením do tkanív (inokuláciou), no navyše k tomu – na rozdiel od väč-
šiny mikroorganizmov – môžu niektoré toxíny prenikať do organizmu aj neporušenou kožou 
(napr. trichotecénové mykotoxíny, tetrodotoxín, lyngbyatoxín A).

Podľa okolností môžu toxíny po vstupe do organizmu vyvolať celkové poškodenie organizmu 
označované ako toxinóza. Na rozdiel od mnohých infekčných chorôb vyvolaných biologickými 

24 MANGOLD, T. – GOLDBERG, J.: Plague Wars: The Terrifying Reality of Biological Warfare. New York, 
St. Martin’s Press, 1999, 163-164.

25 Hraničné postavenie toxínov medzi chemickými a biologickými zbraňami zohľadňujú aj medzinárodné do-
hovory. Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení zaraďuje 
medzi toxické látky podliehajúce zvláštnemu verifikačnému režimu aj dva toxíny: saxitoxín a ricín. Naproti 
tomu Dohovor o zákaze bakteriologických (biologických) zbraní a o ich zničení explicitne zaraďuje toxíny 
medzi biologické zbrane.
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agensmi, toxinózy nie sú prenosné ochorenia a toxíny sa v zasiahnutom organizme nereplikujú. 
Prejavy toxinóz a ich závažnosť závisia od druhu a množstva podaných toxínov, miesta podania 
toxínov do organizmu, od trvania a frekvencie expozície pri opakovanom podávaní a od druho-
vých a individuálnych charakteristík zasiahnutých organizmov (napr. živočíšny druh, kmeň alebo 
rasa, telesná hmotnosť, vek, pohlavie, zdravotný stav). S ohľadom na trvanie a frekvenciu expozície 
organizmu toxínmi sa rozlišuje akútna a chronická toxicita.

akútna toxicita predstavuje toxický účinok po krátkodobej aplikácii jednej alebo niekoľkých 
dávok toxínu v priebehu krátkeho času. Podľa druhu toxínu a miesta vstupu do organizmu sa 
môžu príznaky prejaviť ihneď, alebo až po určitej dobe, ktorá sa označuje ako latencia. S ohľadom 
na latenciu sa toxíny rozlišujú na veľmi rýchlo účinkujúce (latencia < 5 min., napr. anatoxín-a, 
palytoxín), rýchlo účinkujúce (latencia v rozsahu 5 min. až 1 hod., napr. saxitoxín, stafylokokový 
enterotoxín B, trichotecénové mykotoxíny) a toxíny s oneskoreným nástupom účinku (latencia 
v rozsahu 1 – 12 hodín, napr. botulotoxín). chronická toxicita súvisí s poškodením organizmu pri 
dlhodobom opakovanom podávaní toxínov vo zvyčajne nižších dávkach než zodpovedajú akútnej 
intoxikácii. Príznaky spojené s chronickou toxicitou sa rozvíjajú pozvoľna. z hľadiska použitia 
toxínov v biologickej vojne je pre útočníka zaujímavá iba ich akútna toxicita.

Akútna toxicita sa kvantitatívne vyjadruje napríklad parametrom ld50, ktorý predstavuje 
dávku toxickej látky, ktorá pri podaní do organizmu vyvolá smrť 50 % jedincov v exponovanej 
populácii. Hodnota LD50 pre daný toxín výrazne závisí od druhu exponovaného organizmu a od 
spôsobu podania toxínu do organizmu. Na vyjadrenie toxicity pri aerosólových expozíciách sa 
najčastejšie používa parameter Lct50, ktorý predstavuje koncentráciu toxickej látky v aerosóle, 
pri ktorej exponované organizmy počas 1-minútovej expozície vdýchnu takú dávku toxickej látky, 
ktorá spôsobí smrť 50 % exponovaných organizmov. Napríklad v prípade toxínu T-2 (trichotecéno-
vý mykotoxín) sa pre myši uvádza hodnota Lct50 = 200 mg.min/m3, čo znamená, že pri expozícii 
populácie myší aerosólom s koncentráciou toxínu T-2 200 mg/m3 uhynie 50 % myší po 1-minútovej 
expozícii. S určitým zjednodušením možno tvrdiť, že pri koncentrácii toxínu T-2 50 mg/m3 by 
50 % exponovaných myší uhynulo po 4-minútovej expozícii.

Podľa hodnôt LD50 pre človeka možno toxické látky rozdeliť na supertoxické (LD50 < 5 mg.kg-1), 
extrémne toxické (LD50 = 5 – 50 mg.kg-1), vysokotoxické (LD50 = 50 – 500 mg.kg-1), stredne toxic-
ké (LD50 = 500 – 5000 mg.kg-1) a málo toxické (LD50 = 5000 – 15 000 mg.kg-1). Prevažná väčšina 
toxínov patrí medzi supertoxické látky, no aj v tejto kategórii existujú veľmi veľké rozdiely medzi 
toxicitou (napríklad LD50 pre botulotoxín pri perorálnom podaní ľuďom je približne 0,006 μg.kg-1, 
pre saxitoxín 10 μg.kg-1 a pre toxín T-2 asi 4 mg.kg-1.

Príznaky toxinózy, ich závažnosť a prognóza ochorenia závisia od dávky podaného toxínu, 
pričom je zrejmé, že príznaky sú výraznejšie a prognóza horšia tým viac, čím vyššia bola dávka 
toxínu podaného do organizmu. Naproti tomu v prípade biologických agensov dávka v zásade ne-
určuje závažnosť vyvolaného infekčného ochorenia, ale iba štatisticky zvyšuje pravdepodobnosť 
vyvolania ochorenia u exponovaných jedincov.26 S veľkosťou dávky biologického agensa sa spra-
vidla tiež znižuje inkubačná doba ochorenia, čo znamená, že osoby exponované vyššou dávkou 
mikroorganizmov a iných biologických agensov spravidla ochorejú skôr.

z hľadiska mechanizmu akým toxíny navodzujú poškodenie organizmu ich možno rozdeliť na 
cytotoxíny a neurotoxíny. cytotoxíny vyvolávajú poškodenie buniek buď cytolytickým účinkom 

26 Ako príklad možno uviesť biologický agens Bacillus anthracis, ktorý v dávke 8000 spór pri podaní do dýcha-
cieho systému vyvolá inhalačný antrax u 50 % exponovaných osôb, zatiaľ čo v dávke 500 spór vyvolá ochorenie 
iba 20 % exponovaných osôb. U všetkých osôb, ktoré ochorejú sa vyvinie inhalačný antrax s príznakmi, ktorých 
závažnosť nebude závisieť od podanej dávky spór. Od dávky spór nebude závisieť ani prognóza ochorenia.
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(napr. α-toxín Clostridium perfringens) alebo vážnym poškodením bunkových funkcií (napr. tri-
chotecény, aflatoxíny a A-B toxíny ricín a šigatoxín), poprípade ako superantigény, ktoré poškodzu-
jú epitel overprodukciou cytokínov a zápalových chemokínov (napr. stafylokokový enterotoxín B). 
Niektoré cytotoxíny majú špecifický toxický účinok na bunky určitých orgánov a na základe toho 
sa zaraďujú napr. medzi enterotoxíny (stafylokokový enterotoxín B), hepatotoxíny (α-amanitín), 
nefrotoxíny (citrinín), myotoxíny (krotalotoxín). neurotoxíny zasahujú do prenosu nervových 
signálov a rozdeľujú sa na pre- a postsynaptické neurotoxíny (napr. tetanospazmín, botulotoxín, 
anatoxín-a) a blokátory iónových kanálov (napr. tetrodotoxín a saxitoxín).

5.4.1 TOXíNY POUžITEĽNé V  BIOLOGIcKEJ VOJNE

Toxíny sú historicky prvými prostriedkami použitými v biologickej vojne. Najstaršie známe 
použitie biologických prostriedkov vedenia vojny spadá do 6. storočia pred n. l., kedy Asýrčania 
otravovali studne nepriateľov námeľom (pozri heslo Námeľové alkaloidy). šípy otrávené šípovými 
jedmi sa vo vojnách používali od najstarších čias (pozri heslo šípové jedy) a aj v modernom vo-
jenskom biologickom programe USA sa počítalo s použitím špeciálnej puškovej munície M1 s to-
xickými strelami obsahujúcimi botulotoxín alebo saxitoxín. V období vyvrcholenia biologického 
programu USA dostal najvyššie priority stafylokokový enterotoxín B, ktorý mohol byť v závislosti 
od použitého množstva použitý v aerosóle ako zneschopňujúci i ako usmrcujúci prostriedok.

Použiteľnosť toxínov v biologickej vojne závisí od mnohých parametrov, najmä však od ich 
toxicity pri zvolenom spôsobe použitia a od ich dostupnosti v množstvách potrebných na dané 
použitie. Spôsob použitia bude zasa závisieť od cieľov, ktoré sa majú použitím toxínov dosiahnuť. 
Napríklad na vyvolanie hromadných strát bude najefektívnejšie použiť toxíny vo forme aerosólov. 
Pokiaľ sa má použitím toxínového aerosólu usmrtiť 50 % osôb na ploche 100 km2, potom bude po-
trebné použiť iba 8 kg toxínu s respiračnou LD50 = 0,0025 μg/kg, no v prípade toxínu s respiračnou 
LD50 = 0,25 mg/kg bude potrebné použiť až okolo 800 ton toxínu, pričom toto množstvo je príliš 
veľké na to, aby sa dalo hovoriť o efektívnom biologickom útoku. z uvedeného dôvodu budú ako 
zbrane spôsobujúce hromadné straty na veľkých plochách v zásade použiteľné iba najtoxickejšie 
známe toxíny s aerosólovou LD50 alebo ID50 < 0,0025 μg/kg (botulotoxíny, šigatoxín, verotoxíny, 
tetanospazmín, stafylokokový enterotoxín B), pričom ich skutočná použiteľnosť bude navyše zá-
visieť aj od ich stability pri diseminácii a od možnosti ich výroby v kilogramových množstvách. 
Toxíny s aerosólovou LD50 v rozsahu 0,0025 – 2,5 μg/kg budú použiteľné ako zbrane hromadného 
ničenia za predpokladu, že ide o materiály vyrobiteľné v tonových množstvách. Spomedzi týchto 
toxínov by bola možná výroba potrebných množstiev napríklad v prípade ricínu a abrínu. Ostatné 
toxíny s aerosólovou LD50 v rozsahu 0,0025 – 2,5 μg/kg, ktoré nie je možné pripraviť v tonových 
množstvách (saxitoxín, tetrodotoxín), budú v biologickej vojne použiteľné skôr na vykonávanie 
špeciálnych operácií (použitie toxických striel, diverzné operácie proti obmedzeným priestorom, 
napr. budovám, otrávenie menších vodných zdrojov a potravín a pod.). Použitie toxínov s aerosólo-
vou LD50 presahujúcou 2,5 μg/kg na vyvolanie hromadných strát by bolo skôr kontraproduktívne, 
pretože by bolo menej výhodné a komplikovanejšie ako použitie chemických zbraní.

V tabuľke číslo 8 sú uvedené toxíny, ktoré boli považované za najvýznamnejšie v rámci prí-
pravy verifikačného protokolu k Dohovoru o zákaze biologických zbraní. Jednotlivé toxíny sú 
v tabuľke usporiadané približne podľa ich klesajúceho vojenského významu na základe hodnote-
nia podľa deviatich kritérií (toxicita, morbidita zasiahnutých osôb, možnosť použitia v aerosóle, 
mortalita/zneschopnenie zasiahnutých osôb, náročnosť terapie alebo profylaxie, perzistencia, 
náročnosť detekcie a identifikácie, použitie na vývoj biologických zbraní v minulosti, ľahká výroba).
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Tabuľka 5.8  Vojensky najvýznamnejšie toxíny

Toxín 
druh a pôvod

ld50 μg.kg-1 

(myš (1)) vlastnosti
Šigatoxín 0,002 šigatoxín je inhibítor proteosyntézy, poškodzuje endotel ciev a zodpovedá za prejavy hemoragickej kolitídy a hemo-

lyticko-uremického syndrómu pri infekciách S. dysenteriae typu I. V biologickej vojne by mohol byť použitý vo forme 
aerosólu, no jeho použitie je pomerne málo pravdepodobné.

Proteínový baktériotoxín 
produkovaný baktériami 
Shigella dysenteriae typ I

trichotecénové mykotoxíny 
t-2, don, ht-2

1210  
(T-2)

Inhibítory proteosyntézy sú účinné aj cez pokožku, majú pľuzgierotvorný efekt a možno ich použiť rovnakým spôso-
bom ako chemické zbrane (napr. kontaminácia terénu veľkými kvapkami). Podobne ako v prípade yperitu, použitím 
trichotecénových mykotoxínov by dochádzalo najmä k zneschopneniu a menej často k usmrteniu zasiahnutých osôb. 
Nevýhodou v porovnaní s inými toxínmi je ich relatívne nižšia toxicita. Na efektívne pokrytie 100 km2 so zdravotníc-
kymi stratami 50 % by bolo potrebné použiť až 800 ton toxínu T-2.

Nízkomolekulové mykotoxíny 
produkované napr. plesňami 
z rodu Fusarium, Myrothecium, 
Phomopsis, Stachybotrys, 
Trichoderma, Trichothecium

botulotoxíny 0,001 Spomedzi 7 známych sérotypov A – G môžu u ľudí vyvolať respiračné intoxikácie všetky botulotoxíny (pravdepodobne 
s výnimkou typu D). Sú to toxíny typu A-B, ktorých ťažký reťazec sa viaže na povrch nervových buniek a translokuje 
ľahký reťazec do bunky. Ľahký reťazec je zn-dependentná matrixová metaloproteáza, ktorá štiepi SNARE proteíny 
a zabraňuje uvoľňovaniu acetylcholínu do synaptickej štrbiny, a tak botulotoxíny presynapticky inhibujú prenos signá-
lu na zakončeniach periférnych cholinergných nervov. LD50 kryštalického botulotoxínu A sa pre človeka odhaduje na 
0,67 ng/kg pri perorálnom podaní a 2 ng/kg pri inhalačnom podaní. Latencia je pri perorálnych otravách 18 – 38 hodín, 
pri inhalačnom botulizme 24 – 72 hodín. V biologickej vojne by teoreticky mohol byť použitý ako usmrcujúci toxín 
vo forme aerosólu, črepinovej kontaminovanej munície a pri špeciálnych operáciách vo forme toxických striel pre ručné 
palné zbrane a na otrávenie vody a potravín. Podľa dostupných informácií však väčšina pokusov o vyvinutie zbraní hro-
madného ničenia z botulotoxínu zlyhala a osvedčil sa iba vo forme toxických striel. V liečbe sa uplatňuje polyvalentné 
antitoxické sérum a podporná terapia. Na prevenciu je k dispozícii purifikovaný pentavalentný toxoid. Neuvážená vak-
cinácia toxoidom znemožňuje prípadné použitie botulotoxínu na liečbu vážnych distónií u očkovaných v budúcnosti.

Proteínové baktériotoxíny 
produkované Clostridium 
botulinum (4 geneticky odlišné 
skupiny), Clostridium baratii 
a Clostridium butyricum

stafylokokový enterotoxín b 25,0 Toxín patriaci medzi superantigény. Má vysokú odolnosť proti vyšším teplotám. Po ingescii asi 25 μg vyvoláva u 50 % 
zasiahnutých ľudí po 2 – 4 hodinách enterotoxikózu (hnačky, vracanie). V biologickej vojne by bol použitý vo forme 
aerosólu zo sušeného toxínu prednostne ako inkapacitačný prostriedok a má zneschopňujúci účinok na 50 % zasiah-
nutých pri respiračnej dávke 0,4 ng/kg (letálny účinok pri dávke 20 ng/kg). Aerosól by u zasiahnutých vyvolával po 
2 až 12-hodinovej latencii horúčku 39 – 43 °c, triašku, bolesti hlavy a myalgie v trvaní 2 – 5 dní. Neproduktívny kašeľ 
môže pretrvávať 1 – 4 týždne. Pri ťažkých toxinózach aj bolesti za hrudnou kosťou, dychová tieseň a pľúcny edém.

Proteínový baktériový toxín 
produkovaný baktériami 
Staphylococcus aureus

(M. rhesus, i.v.)
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Toxín 
druh a pôvod

ld50 μg.kg-1 

(myš (1)) vlastnosti

ricín 2,6 
(i.p.)

Patrí medzi tzv. A-B toxíny. Podjednotka B je lektín, ktorý sa viaže na bunkové povrchy a facilituje prenikanie podjed-
notky A do bunky, kde táto inhibuje proteosyntézu väzbou na ribozómy. V biologickej vojne by mohol byť použitý ako 
usmrcujúci toxín v aerosóle, a tiež vo forme toxickej črepinovej munície, poprípade pri špeciálnych operáciách ako to-
xické strely a na otrávenie zdrojov pitnej vody a potravín. Po inhalačnej expozícii opíc sa po 8 až 24-hodinovej latencii 
vyvinie fibrinopurulentná pneumónia, pľúcny edém a purulentná mediastinálna lymfadenitída so smrťou 36 – 48 ho-
dín po expozícii. Aerosól ricínu spôsobuje aj ťažké zápaly spojoviek a v ojedinelých prípadoch aj krvácanie do sietnice. 
Pri perorálnej otrave u ľudí sa rozvíja ťažká gastroenteritída sprevádzaná krvácaním do GIT, dehydratáciou, konvul-
ziami a cirkulačným kolapsom. Smrť zvyčajne nastáva na 3. – 4. deň po objavení príznakov intoxikácie, niekedy však 
aj po zdanlivom vyliečení dochádza k smrti v dôsledku renálneho zlyhania s obrazom ťažkej urémie až po 14 dňoch. 
Pri profylaxii perorálnych a parenterálnych neinhalačných otráv môže byť úspešná aktívna i pasívna imunizácia, no 
prostriedky na použitie v humánnej medicíne nie sú zatiaľ dostupné.

Toxický glykoproteín z rastliny 
Ricinus communis

endotelíny / sarafotoxíny 9,5 (i.v.) Endotelíny a sarafotoxíny zdieľajú štruktúrnu similaritu. Sú to najúčinnejšie známe vazokonstrikčné látky a zároveň 
majú pozitívny inotropný efekt. Predpokladá sa, že tieto veľmi účinné peptidy by mohli byť použité v biologickej vojne 
ako inkapacitačné prostriedky.

Endotelíny sú peptidové bioregulá- 
tory produkované endotelovými  
bunkami ciev. 

Sarafotoxíny sú peptidové toxíny  
izolované z jedu hada Atractaspis  
engaddensis.

abrín 0,04 Mechanizmus toxického účinku, klinický priebeh i toxicita pre človeka sú porovnateľné s ricínom.
Toxický proteín zo semien 
rastlín Abrus precatorius 
a Abrus pulchellus

modeksín 3,0 Toxín inhibuje eukaryotickú proteosyntézu inaktiváciou 60S ribozomálnej subjednotky. Smrteľná dávka pre človeka sa 
odhaduje v rozmedzí 1 – 10 mg. Klinický priebeh intoxikácie je veľmi podobný intoxikácii ricínom a abrínom, pričom 
centrálne účinky modeksínu sú zvýraznené. Letalita je vysoká a špecifická terapia nie je známa.

Proteín z koreňov africkej suku- 
lentnej rastliny Adenia digitata 

saxitoxín 8,0 
(i.p.)

Neurotoxín blokujúci napäťovo riadené sodíkové kanály v membránach vzrušivých buniek. Otrava sa prejavuje poru-
chami svalovej koordinácie, chabými obrnami a k smrti dochádza v dôsledku zlyhania dýchacích svalov. LD50 pre do-
spelého človeka pri parenterálnom podaní je asi 50 μg a pri podaní per os asi 500 μg. Inhalačná LD50 pre človeka je asi 
2 μg/kg. Výroba je pomerne nákladná a v biologickej vojne by bol pravdepodobne použitý nie ako zbraň hromadného 
ničenia, ale skôr ako usmrcujúci prostriedok pri špeciálnych operáciách. V USA sa počítalo s jeho použitím vo forme 
puškovej munície M1 s toxickou strelou. Smrť po zasiahnutí by nastala pravdepodobne do 15 minút.

Nízkomolekulový toxín 
z morských bičíkovcov,  
napr. Alexandrium catenella 
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Toxín 
druh a pôvod

ld50 μg.kg-1 

(myš (1)) vlastnosti

viskumín 2,4 Patrí medzi A-B toxíny a spôsob jeho prieniku do bunky a biologická aktivita je na podobnom princípe ako pri ricíne. 
Priebeh otravy je rovnaký ako v prípade ricínu. Predpokladaná letálna dávka je u nechránených osôb pri inhalačnej 
otrave odhadovaná na 50 mg.min.m-3.

Proteínový fytotoxín z imela 
bieleho (Viscum album)

toxíny C. perfringens 0,1 – 5 Spomedzi týchto toxínov by v biologickej vojne mohol byť použitý najmä ε-toxín a α-toxín.
ε-toxín je produkovaný kmeňmi C. perfringens typu B a D. Je to cytolytický toxín vytvárajúci póry v poškodených bun-
kách. LD50 pre myši pri i.v. podaní je asi 0,78 ng. Po i.v. podaní kravám sa neurologické príznaky rozvíjajú po 2 minútach 
až 1 hodine. V biologickej vojne by mohol byť použitý ako usmrcujúci toxín vo forme aerosólu, kontaminovanej vody 
a potravín. Po aerosólovej expozícii by sa pravdepodobne rozvíjal edém pľúc a neurologické príznaky (strata vedomia, 
kŕče, opistotonus). 
V aerosóle by mohol byť použitý aj α-toxín, ktorý vyvoláva vážne akútne poškodenie pľúc, hemolýzu, trombocytopéniu 
a poškodenie pečene. 

Proteínové toxíny 
produkované baktériami 
Clostridium perfringens

tetrodotoxín 8 – 10 Neurotoxín blokujúci napäťovo riadené sodíkové kanály. LD50 pre ľudí pri perorálnom podaní je asi 30 μg.kg-1. Pri 
perorálnych otravách sa príznaky rozvíjajú po 20 minútach až 3 hodinách a k smrti zastavením dýchania dochádza 
6 – 24 hodín po požití toxínu. Neexistuje špecifická terapia a mortalita je aj pri intenzívnej symptomatickej liečbe vy-
soká (okolo 50 %). Pre vysokú toxicitu je považovaný za potenciálny usmrcujúci prostriedok použiteľný v biologickej 
vojne, no jeho hromadná výroba by bola pravdepodobne veľmi náročná a skôr by mohol byť použitý ako saxitoxín pri 
špeciálnych operáciách (toxické strely, otrávenie zdrojov pitnej vody alebo potravín v menšom rozsahu). 

Nízkomolekulový toxín 
produkovaný morskými 
baktériami Pseudoalteromonas 
haloplanktis tetraodonis 
žijúcimi v niektorých morských 
živočíchoch (napr. ryby fugu)

aflatoxíny 7300
Aflatoxín B1

(myš, p.o.)

2000
(morčatá, 
inhalačne)

Boli identifikované 4 aflatoxíny (AfB1, AfG1, AfB2, AfG2). Ich akútna toxicita súvisí so zásahom do cytochrómového 
systému a s následnou inhibíciou energetických procesov v bunke, čo vedie k zníženiu obsahu ATP a k opuchu mito-
chondrií. Na orgánovej a systémovej úrovni sa uplatňuje hepatorenálna toxicita a poškodenie cNS. Poškodenie pečene 
sa prejavuje ako makrovezikulárna steatóza a centrilobulárna koagulačná nekróza. Asi po 6 hodinách od inhalačnej 
expozície sa u laboratórnych zvierat vyvíjajú pľúcne hemorágie a exfoliácie tracheálnych epitelových buniek. Terapia 
ťažkých akútnych otráv nie je efektívna. Agens bol vyrábaný ako biologická zbraň iba v Iraku a s ohľadom na nízku  
toxicitu nie je považovaný za dostatočne efektívny prostriedok vedenia biologickej vojny.

Nízkomolekulové 
mykotoxíny produkované 
toxigénnymi kmeňmi 
Aspergillus flavus, 
Aspergillus parasiticus 
a Aspergillus nomius

anatoxín-a 200 – 250 Toxín pôsobí ako agonista na acetylcholínových receptoroch, na ktoré sa viaže ireverzibilne a navyše aj inhibuje cholí-
nesterázu. Označuje sa ako veľmi rýchlo usmrcujúci faktor (very fast death factor) a príznaky otravy sa po požití preja-
via do 5 minút. Otrava sa prejavuje podobnými príznakmi ako otrava organofosfátmi. V prevencii by sa mohol uplatniť 
fyzostigmín a v liečbe pralidoxím. O aerosólovej toxicite nie sú známe žiadne informácie a v biologickej vojne by sa 
najskôr uplatnil vo forme toxických striel, kde by garantoval rýchlejší nástup účinku ako saxitoxín.

Nízkomolekulový toxín 
produkovaný sinicami 
Anabaena flos‑aquae

Poznámky: (1) myš, intravenózne, resp. intraperitoneálne podanie




