Biyolojik Silahlar

.

Kimyasal ve biyolojik silahlar›n dünya kamuoyunun geniﬂ ilgisini çekmesi ‹ran-Irak Savaﬂ› s›ras›nda gerçekleﬂmiﬂ olsa da, bu korkunun toplumlar›n bilinç altlar›na kaz›nmas› 1. Dünya Savaﬂ›’ndaki ac› deneyimlerden sonra gerçekleﬂti.
Bugün birçok devlet, biyolojik ve kimyasal silahlar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik antlaﬂmalara imza at›yor; ancak birçok ülke de, anlaﬂmalara ra¤men bu silahlar› bulundurmak ve geliﬂtirmekle suçlan›yor. Özellikle biyolojik silahlar›n yap›m›n›n kolayl›¤›, bunlar›n terörist eylemlerde de
kolayl›kla kullan›labilece¤i izlenimini uyand›r›yor.
Gerçekte, biyolojik silahlar›n kullan›ld›¤› terör eylemlerinin say›s›, bu güne kadar birkaç örnekle
s›n›rl› kalm›ﬂ. Bu olaylar›n ilki, 1984 y›l›nda,
ABD’de Oregon’daki bir kasabadaki restoranlarda yemek yiyen 750 kiﬂinin zehirlenmesiydi. Bu
olaydan, o bölgede bulunan ve Oregon’un yerlileriyle çat›ﬂma içinde olan bir örgütün sorumlu oldu¤u ortaya ç›kar›ld›. Örgüt üyeleri, çiftliklerinde
büyüttükleri Salmonella bakterilerini, bölgedeki
dört restoran›n salata barlar›na yaym›ﬂlard›.
1995 y›l›nda Tokyo metrosuna "sarin" ad› verilen kimyasal silahla düzenlenen sald›r›ysa, kamuoyunun belle¤inde yeni bir dönüm noktas› oldu. Dünyaya, bu tür olaylar›n yaln›zca Hollywood
filmlerine özgü olmad›¤›n› bir kez daha an›msatt›.
Aun Shinrikyo (üstün gerçek) adl› tarikat›n düzenledi¤i bu sald›r›da 12 kiﬂi öldü, 5500 kiﬂi de yaraland›. Ayn› tarikat›n, biyolojik silahlar üzerinde
de çal›ﬂt›¤› ortaya ç›kar›ld›. 1992 y›l›nda, tarika-

Nedir?
Anthrax
Do¤ada genellikle toprakta bulunan Bacillus anthracis adl› bakteri
kullan›l›yor.

Botulinum Zehiri
Clostridium botulinum
adl› bakterin üretti¤i nörotoksinler kullan›l›yor.

Brucella
Brucella cinsinden Coccobacilli’nin dört türünden
herhangi birinin neden oldu¤u bir enfeksiyon.

Veba
Yersinia pestis adl› bakterinin neden oldu¤u
ölümcül bir hastal›k.

Tularemi
Normalde Francisella tularensis bakterisinin yol
açt›¤› enfeksiyondan kaynaklan›r.
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t›n baﬂkan› olan Shoko Asahara ve 40 takipçisi,
Ebola salg›n›n›n görüldü¤ü Zaire’ye gitmiﬂti. Yard›m amaçl› gittikleri söylense de, kimyasal sald›r›larda kullanmak üzere virüs örnekleri almak için
gittikleri düﬂünülüyor. Öldürücü etkiye sahipmikroorganizmalarla ilgilenenler yaln›zca tarikat üyeleri dlmad›¤› da görüldü.
Tokyo’daki metro sald›r›s›ndan 6 hafta sonra,
ABD’de Ohio’dan Larry Harris adl› bir laboratuvar teknisyeninin, Maryland’deki bir biyomedikal
ﬂirketinden vebaya neden olan bakteri örnekleri
›smarlad›. ﬁirket, Harris’e Yersinia pestis adl›
bakteriden üç kap örnek gönderdi. Ancak, kargonun eline geçmesi gecikince firmay› arayan Harris’in, laboratuvar yöntemleri konusundaki bilgisizli¤i firma yetkililerinde ﬂüphe uyand›rd› ve
Larry Harris yakalanabildi. Daha sonra, Harris’in
beyaz ›rk›n egemenli¤inden yana bir örgüte üye
oldu¤u ortaya ç›kar›ld›. Burada en önemli noktaysa, virüsleri ›smarlamak için Harris’in sahte
bir antetli ka¤›t ve kredi kart›ndan baﬂka hiçbir
ﬂeye gereksinim duymam›ﬂ olmas›. 20 dakikada
bir bölünen tek bir bakteriden, 10 saat içinde,
bir milyardan fazla kopya ortaya ç›k›yor. Anthrax
gibi baz› durumlarda, birkaç bin bakterinin solunum yoluyla al›nmas› ölümcül olabiliyor. Dahas›,
herhangi biri, kendisini tehlikeye atmadan bira
fermantasyonunda kullan›lan araç gereç, protein
bazl› bir kültür, gaz maskesi ve plastik giysiler
kullanarak trilyonlarca bakteri üretebilir. Biyolojik sald›r›larda kullan›lan canl›lar›n ya da madde-

lerin ço¤u, tenden de¤il, solunum yoluyla etkisini gösterdi¤inden, gaz maskesi ve plastik giysi
kullan›m› önemli ölçüde korunma sa¤l›yor. Güneﬂ ›ﬂ›nlar› ve de¤iﬂken hava s›cakl›klar› da bu
maddelerin ço¤unu yok ediyor. Ancak, bunun geçerli olmad›¤› durumlar da yok de¤il. Anthrax
bakterileri gibi. Örne¤in, 1940’l› y›llarda ‹skoçya
yak›nlar›ndaki Gruniard, birçok biyolojik silah denemesine sahne olmuﬂtu. Araﬂt›rmac›lar, bu denemelerin gerçekleﬂtirilmesinden k›rk y›l sonra
bile adan›n anthrax sporlar›yla kirlenmiﬂ oldu¤unu ortaya ç›karm›ﬂlard›. 1981 y›l›nda da ‹ngiliz
yetkililer, 2. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Berlin kenti
anthrax bakterileriyle bombalanm›ﬂ olsayd›, kentin hala bu bakterilerin istilas›nda olaca¤›n› aç›klam›ﬂlard›.
Biyolojik silahlara karﬂ› kullan›labilecek baz›
aﬂ›lar ve antibiyotikler de var elbette. Ancak, aﬂ›
kullan›m› için, hangi biyolojik silah›n kullan›laca¤›n›n önceden bilinmesi gerekiyor. Antibiyotikler
belli bakteriler ve biyolojik madde s›n›flar›na karﬂ› etkili olabiliyor. Ancak hepsine karﬂ› de¤il.
Özellikle içinde yaﬂad›¤›m›z biyoteknoloji döneminde, bilinen aﬂ›lar›n ve antibiyotiklerin yetersiz
kalaca¤› yeni mikroorganizmalar›n üretilmesi iﬂten bile de¤il.
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Etkisi

Tedavisi

Bu bakteriler canl›lar›n bedenine genellikle derideki yara ve s›yr›klardan al›n›yor; ancak solunum ve sindirim yoluyla da bedene girebiliyor. Ölümcül etkisinin nedeni, bakterinin sporlar›n›n
oluﬂturdu¤u zehir. Sald›r› amaçl› kullan›m›n›n sprey biçiminde olaca¤› düﬂünülüyor. Solunum
yoluyla al›nacak anthrax’›n bedendeki kuluçka dönemi 1-6 gün. Belirtileri: Ateﬂ, k›r›kl›k, bitkinlik, öksürük ve gö¤üs a¤r›s›. 24-36 saat sonra ölüm gerçekleﬂiyor.

Bu hastal›¤a karﬂ› bir aﬂ› bulunuyor, baz› antibiyotikler de iyileﬂtirmede etkili oluyor. Ancak, bakterilerin solunum yoluyla al›nmas› durumunda, belirtiler ortaya ç›kt›ktan
sonra antibiyotikler yetersiz kal›yor.

Genellikle konserve besinlerde oluﬂuyor ve sindirim yoluyla yok ediliyor. Bakterilerin oluﬂturdu¤u zehirin önceden toplanarak sald›r› amaçl› olarak püskürtülebilece¤i düﬂünülüyor. Zehir solunum amaçl› al›nd›¤›nda ölümcül etki yap›yor. Hastal›¤›n belirtileri, güçsüzlük, göz kapaklar›n›n
kapanmas›, baﬂ dönmesi, a¤›z kurulu¤u, bulan›k görüﬂ gibi belirtileri, genellikle zehir yutulduktan ya da solunduktan 12-36 saat sonra baﬂl›yor. Bunu felç ve solunum yetersizli¤i izliyor.

Botulinum zehirinin etkisini geçiren bir madde bulunuyor.

Bakterilerin insanlarca al›nmas›, pastörize edilmemiﬂ süt ve peynirin sindirimi s›ras›nda gerçekleﬂiyor. Bu bakterilerin sald›r› amaçl› kullan›m›n›n sprey yoluyla ya da besinlerin kirletilmesi
biçiminde olaca¤› düﬂünülüyor. Belirtileri düzensiz ateﬂ, baﬂ a¤r›s›, bitkinlik, zay›fl›k, depresyon ve zihinsel durum de¤iﬂiklikleri.

Brucella’ya karﬂ› insanlar üzerinde
etkili bir aﬂ› yok. Ancak antibiyotikle iyileﬂtirme yap›l›yor.

Normalde veba, enfeksiyonlu fareler üzerinde yaﬂayan pirelerin ›s›r›¤›ndan bulaﬂ›r. Veba, sprey
yoluyla da bulaﬂabilir. Bu durumda zatüre benzeri bir biçimde geliﬂir ve gereken iyileﬂtirme uygulanmazsa üç gün içinde ölümle sonuçlan›r. Sald›r› amaçl› kullan›m›n›n sprey yoluyla olaca¤›
düﬂünülüyor. Hastal›k yüksek ateﬂ, titreme, baﬂ a¤r›s› ve kan kusma gibi belirtilerle baﬂl›yor.
Solunum güçlü¤ü ve oksijensizlik ortaya ç›k›yor.

Baz› böceklerin ›s›r›¤›ndan ve kemirgen hayvanlardan geçer. Bu bakterilerin sald›r› amaçl›
kullan›m›n›n da sprey yoluyla olaca¤› düﬂünülüyor. Normalde hastal›ktan ölüm oran› yüzde beﬂi geçmiyor; ancak sald›r› sonucu havadan al›nd›¤› zaman ölümlerin daha çok olaca¤› düﬂünülüyor. Hastal›¤›n kuluçka dönemi 3-5 gün olarak bilinse de, hava sald›r›s›nda kullan›m›n›n, bu
süreyi azaltaca¤› düﬂünülüyor. Titreme ateﬂ ve baﬂ ve kar›n a¤r›s›, öksürük gibi belirtileri var.

‹yileﬂtirme için belirtilerin baﬂlamas›ndan sonra en geç 24 saat içinde
antibiyotik al›nmaya baﬂlanmas› gerekiyor. Veba aﬂ›s› bulunuyor; ancak bu aﬂ› havadan spreye maruz
kalma durumunda iﬂe yaram›yor.

‹yileﬂtirmede antibiyotik kullan›l›yor. Hastal›¤›n aﬂ›s› da var.

