Wirusy

Czyli o tym, co wywróciło świat
do góry nogami

Wirus! to – jak sam tytuł wskazuje – najbardziej zaraźliwa gra karciana

na świecie. Wydaliśmy ją kilka lat temu i z dumą patrzyliśmy, jak zara-

ża i wciąga kolejnych graczy w całej Polsce. Gdy w marcu 2020 roku
dotarła do nas pandemia koronawirusa, mocno się zawahaliśmy – czy
wypada się śmiać? Czy gra nie jest zbyt na luzie na te czasy? Okazało

się, że nie – gracie w Wirusa! i śmiejecie się podczas rozgrywek do
rozpuku. Ten Wirus! nikomu krzywdy nie zrobi, a może też – przez

zabawę – uświadomić niektórym, jak poważnym zagrożeniem są
tytułowi bohaterowie gry. Pandemię koronawirusa traktujemy na
tyle poważnie, że jako wydawcy Wirusa! czujemy się zobowiązani, by

przy okazji zarażania grą, zarażać też wiedzą. Z pomocą Sary Janow-

skiej zebraliśmy kompendium wiedzy o wirusach, którym dzielimy

się z Wami i życzymy ciekawej lektury, a z Wirusem! – wspaniałych
i emocjonujących rozgrywek. No i oczywiście – zdrowia!

Autorem tekstów w niniejszym ebooku jest Sara Janowska – popularyzatorka nauki i młody naukowiec. Z wykształcenia farmaceutka.

Obecnie doktoryzuje się na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W pracy naukowej zajmuje się poszukiwaniem nowych substancji
o potencjale przeciwnowotworowym.
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Wirusy

Czym są wirusy?
Wirusy są maleńkimi cząsteczkami zdolnymi do wywoływania chorób
u ludzi, zwierząt, a nawet roślin. Drobinki te są tak mikroskopijne, że
nie da się ich zobaczyć, używając zwyczajnego mikroskopu optycz-

nego. Ziarenko piasku jest 100 000 razy większe od wielu z nich.

Wirusy nie są zdolne do żadnych aktywności z wyjątkiem atakowania
komórek innych organizmów. Nie jedzą, nie piją, nie ruszają się, nie
oddychają i nie rozmnażają się. Tak naprawdę to, czy są w ogóle

żywe, jest bardzo trudne do określenia. Z tego powodu nie mówi

się „zabity wirus” tylko „zdezaktywowany wirus”, bo przecież coś, co
właściwie nie jest żywe, nie może umrzeć.
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Czym są wirusy?

Dlaczego wirusy są niebezpieczne?
Zapewne zastanawiacie się, jak to się dzieje, że drobinka, która nie
jest zdolna do zrobienia nawet jednego ruchu, może być aż tak

niebezpieczna. Otóż wirusy mają swoją sprytną strategię, dzięki
której przejmują częściowo kontrolę nad innymi organizmami. Te
zakaźne cząsteczki wprowadzają do komórek zainfekowanej osoby

swój materiał genetyczny, czyli zapis informacji o tym, jak zbudować
kolejne wirusy. Zakażone komórki odczytują tę instrukcję. Interpre-

tują ją jako nowe zadanie do wykonania, nie wykrywając czyhają-

cego na nie zagrożenia. W wyniku takiego sprytnego ataku nasze
organizmy zaczynają produkować nowe wirusy, które następnie
zakażają kolejne osoby.

Wirusy się powielają i równocześnie uszkadzają ludzkie komórki
i narządy. Nie robią tego celowo. Ich misją jest jak najskuteczniejsze
rozpowszechnianie swojego materiału genetycznego, czyli instruk-

cji, jak zbudować kolejne wirusy. Wywoływanie śmiertelnych cho-

rób wychodzi im „przez przypadek”. Zależy im na jak najszybszym

powielaniu się w naszych organizmach. Doprowadzenie człowieka
do śmierci stanowi dla nich niekorzystny wypadek przy pracy. Wirusy

wolą, żeby zainfekowana osoba żyła jak najdłużej, zakażając innych

dookoła siebie. Dlatego zmuszają nas do wymiotowania, kichania
i kaszlenia. Gdy to robimy, wirusy przemieszczają się w naszych
wydzielinach, atakując kolejne osoby.
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Jak bronić się przed wirusami?
Walka z wirusami znajdującymi się na zewnątrz naszych organizmów
jest stosunkowo prosta. Większość nich można pokonać, używając
mydła lub płynów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu. Dlatego tak
ważne jest regularne mycie rąk. Dobrą ochronę stanowią również

maseczki ochronne, które hamują rozprzestrzenianie się wydzielin
z naszych ust i nosa. Takie zabezpieczenie zaleca się w szczególnych
sytuacjach, jak chociażby epidemia.

Prawdziwe problemy z wirusami zaczynają się w momencie ich

wniknięcia do naszych komórek. Wiele osób zastanawia się, jak to

możliwe, że tą zabójczą drobinkę może pokonać mydło, a jednocześnie tak trudno znaleźć leki, które byłyby zdolne stanąć z nią do
walki. Dzieje się tak dlatego, że atakujący nasze organizmy wirus

wprowadza swój materiał genetyczny do wnętrza komórek, przejmu-

jąc nad nimi kontrolę. Zaczynają one produkować nowe wirusy, ale

w dalszym ciągu są komórkami naszego ciała. Utrudnia to znacząco
pokonanie choroby.

Jakie choroby są wywoływane przez wirusy?
Wirusy wywołują choroby u ludzi, zwierząt oraz roślin. Co ciekawe,
potrafią nawet atakować bakterie! Z tego względu mogą być wyko7

Jak bronić się przed wirusami?

rzystywane do leczenia infekcji bakteryjnych – jako zastępstwo dla
antybiotyków.

Po raz pierwszy wirusy zaobserwowali naukowcy badający mozaikę
tytoniową, która jest chorobą roślin tytoniu objawiającą się cie-

kawymi plamami na ich liściach. O tym, że zakaźne cząsteczki są
odpowiedzialne za wywoływanie infekcji u ludzi, wiemy od około

100 lat. Wcześniej badacze mieli problem z zaobserwowaniem tak
mikroskopijnych drobin, nie dysponowali bowiem odpowiednimi,
nowoczesnymi narzędziami.

Obecnie najbardziej znanym wirusem jest budzący lęk koronawirus,
czyli SARS-CoV-2. Istnieje jednak wiele innych, z którymi stykamy się
każdego dnia, nawet o tym nie wiedząc. Część z nich jest zupełnie
niegroźna – wywołują jedynie drobne choroby sezonowe, nazywa-

ne powszechnie przeziębieniem. Niektóre z wirusów odpowiadają
za poważniejsze przypadłości, na przykład grypę, która może być
śmiertelnie niebezpieczna dla osób starszych.
Większość z nas we wczesnym dzieciństwie
została zaszczepiona na jedne z najgroźniejszych znanych infekcji wirusowych. Dawniej, przed wynalezieniem
szczepień, choroby takie jak polio

czy ospa prawdziwa odpowiadały za
siejące śmierć epidemie.
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Najstraszliwsze
epidemie
w historii
1346–1352 – czarna śmierć
Czarna śmierć to średniowieczna nazwa choroby, która doprowa-

dziła do śmierci nawet 200 milionów osób w Europie, Azji i Afryce.

Nie wiemy dokładnie, jaka była prawdziwa liczba ofiar, ponieważ
w tamtych czasach nikt tego szczegółowo nie spisywał. Szacuje się,

że epidemia zabiła od 30% do 60% mieszkańców średniowiecznej

Europy. Dziś naukowcy uważają, że pod nazwą „czarna śmierć”
kryje się dżuma. Choroba ta przywędrowała z Chin, wykorzystując
jedwabny szlak, czyli główną drogę handlową pomiędzy odległymi
krajami Azji a Europą.
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1346–1352 – czarna śmierć

Bakteria odpowiedzialna za dżumę roznosiła się dzięki pchłom żyją-

cym na szczurach, które podróżowały na statkach zaopatrujących
w towary różne kraje. Ugryzienie tego owada skutkowało zakażeniem. Ludzie w średniowieczu byli przyzwyczajeni do wszechobec-

ności pcheł i nie wiedzieli, że kontakt z nimi może doprowadzić do
groźnej infekcji. Chorobę postrzegano powszechnie jako karę za

grzechy. Chorzy na czarną śmierć mieli wysoką gorączkę i wymiotowali krwią. Na ich ciałach pojawiały się olbrzymie napuchnięte guzy.
Większość ofiar umierała w ciągu trzech do siedmiu dni.

1519–1520 – ospa prawdziwa w Meksyku
Badacze szacują, że epidemia ospy prawdziwej zabiła 5–8 milionów,
czyli prawie połowę mieszkańców Meksyku. Rdzenni Amerykanie nie
mieli odporności na chorobę, która przypłynęła do nich na statkach

z Europy. Sprawiło to, że śmiertelność wśród chorych była bardzo

wysoka. Prawdopodobnie pandemia doprowadziła ostatecznie do

upadku wysoko rozwiniętego imperium Azteków. W wyniku zakażenia
ospą prawdziwą zmarli wielcy azteccy wodzowie. W konsekwencji
przybysze z Europy z łatwością podbili Meksyk.
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1918–1920 – pandemia grypy hiszpanki
Grypa hiszpanki jest odpowiedzialna za największą pandemię od cza-

sów czarnej śmierci szalejącej w średniowieczu. Pod koniec I wojny

światowej choroba zaatakowała aż 500 milionów ludzi. Uważa się,
że na grypę hiszpankę zmarło około 50 milionów osób. Czyni to tę
pandemię jedną z najbardziej śmiertelnych w historii.

Grypa hiszpanka prawdopodobnie nie miała swego źródła w Hisz-

panii. Jej korzenie nie są znane, a powszechnie używana nazwa ma
związek z cenzurą gazet w trakcie I wojny światowej. W tym czasie
nie wolno było swobodnie pisać o krajach toczących walki. Hiszpania

pozostawała neutralna, w związku z tym w gazetach informowano
głównie o zachorowanych i śmierciach w tym państwie. Doprowadzi-

ło to do fałszywego wyobrażenia o hiszpańskich korzeniach grypy.
Pandemia dotknęła cały świat z wyjątkiem nielicznych wysp. Liczba

ofiar grypy hiszpanki przewyższyła liczbę poległych na frontach
żołnierzy. Chorzy umierali najczęściej w wyniku wirusowego krwotocznego zapalenia płuc. Grypa hiszpanka najgroźniejsza była

dla młodych ludzi, co jest dość nietypowe, ponieważ zwyczajna
grypa jest niebezpieczna przede wszystkim dla osób starszych
oraz dzieci.
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1981 – do dziś – pandemia AIDS
Wirus HIV wywołujący chorobę AIDS doprowadził do śmierci 35

milionów osób na całym świecie. Układ odpornościowy chorych
nie działa prawidłowo, przez co są oni bardzo wrażliwi na bakterie,

wirusy i nowotwory. Wszystkie infekcje mają u nich dużo groźniejszy
przebieg. To one najczęściej doprowadzają bezpośrednio do śmierci
chorego. Do dzisiejszego dnia lekarzom i naukowcom nie udało
się pokonać pandemii AIDS. Nie istnieje żadna szczepionka chro-

niąca przed wirusem HIV. Na szczęście liczba śmierci związanych
z AIDS stopniowo spada. Jest to
możliwe dzięki stworzeniu nowych leków oraz
lepszemu poznaniu
choroby.
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Koronawirus

Czym są koronawirusy?
Koronawirusy są dużą grupą wirusów wyróżniającą się, wypustkami
które na zdjęciach przypominają koronę lub wieniec. Znane są od
dawna, jednak przez wiele lat naukowcy uważali, że są zupełnie

niegroźne. Większość z nich wywoływała łagodne infekcje takie
jak przeziębienie. Sytuacja zmieniła się jednak w 2002 roku, gdy

w Chinach pojawił się koronawirus, będący przyczyną śmiertelnie

niebezpiecznej choroby SARS. Epidemię tego wirusa na szczęście

udało się skutecznie pokonać, zanim przekształciła się w groźną
pandemię. Niestety, od tej pory pojawiają się kolejne koronawirusy
atakujące ludzi. Obecnie naukowcy i lekarze walczą z wirusem SARS-CoV-2 odpowiedzialnym za pandemię choroby COVID-19.
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Infekcja spowodowana nowym koronawirusem początkowo przypo-

mina grypę. U chorych pojawia się gorączka, kaszel, zmęczenie oraz
trudności z oddychaniem. Pacjenci najczęściej przechodzą chorobę
łagodnie. Niestety, u niektórych osób atak koronawirusa wywołuje

zapalenie płuc lub poważne uszkodzenie ważnych narządów ciała,
co może prowadzić do śmierci. Zdarza się to najczęściej u ludzi
starszych lub osłabionych różnymi chorobami.

Skąd wzięły się groźne koronawirusy?
Zapewne zastanawiacie się, dlaczego nieszkodliwe koronawirusy

nagle przeistoczyły się w swoje groźne siejące postrach na całym
świecie wersje. Otóż nic takiego nie miało miejsca. Wirusy wywołujące SARS i COVID-19 nie wywodzą się od znanych wcześniej koro-

nawirusów odpowiedzialnych za łagodne przeziębienia. Przeniosły
się na ludzi ze zwierząt, prawdopodobnie nietoperzy. Sprawia to, że

są bardziej niebezpieczne, ponieważ nasze organizmy ich nie znają
i nie wiedzą, jak z nimi walczyć.

Wirus SARS-CoV-2 pochodzi prawdopodobnie z chińskiego targo-

wiska, na którym handluje się żywymi zwierzętami. Warunki, jakie
panowały w tym miejscu, takie jak tłok, nagromadzenie wielu gatun-

ków w jednym skupisku czy niski poziom higieny, mogły ułatwić
koronawirusowi przeniesienie się z nietoperza na człowieka. Od tego
14
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momentu SARS-CoV-2 atakował kolejne osoby, aż rozprzestrzenił
się na całym świecie. Przenoszenie się zwierzęcych koronawirusów

na ludzi powiązane jest z niszczeniem naturalnych siedlisk życia
zwierząt oraz budowaniem wielkich, tłocznych miast.

Dlaczego koronawirus SARS-CoV-2 wywołał
tak duże zamieszanie na świecie?
Nowy koronawirus rozprzestrzenił się w szybkim tempie po świecie
drogą podróży lotniczych. W ciągu kilku miesięcy przeniósł się z Chin

na wszystkie zamieszkałe kontynenty. Walka z SARS-CoV-2 okazała
się niezwykle trudna, ponieważ nikt nie znał skutecznego lekarstwa
ani szczepionki na chorobę wywołaną tym wirusem. Jedyną pewną
strategię stanowiła profilaktyka, taka jak izolacja społeczna (nie-

wychodzenie z domu) oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych.

Na początku trwania pandemii naukowcy nie byli nawet pewni,
czy ludzie na ulicach powinni nosić maseczki ochronne. W trakcie

trwania pandemii nowy koronawirus zabijał codziennie tysiące osób.
Konieczność izolacji i przestrzegania zasad bezpieczeństwa zmieniła
życie ludzi w większości krajów.
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Jak przenosi się nowy koronawirus?
Wirus SARS-CoV-2 roznosi się z wykorzystaniem wydzielin z ust i nosa

chorej osoby. Zainfekowany człowiek, kaszląc i kichając, roznosi
mikroskopijne koronawirusy w swoim otoczeniu. Mogą one unosić

się w powietrzu lub lądować na powierzchniach i przedmiotach. Gdy
trafią do ust czy też nosa kolejnej ofiary, atakują, wywołując infekcję.
Nie wszystkie osoby, które mają w swoim organizmie koronawirusa,
czują się chore. Duża część ludzi przechodzi infekcję bardzo łagodnie

lub nawet niezauważalnie. Niestety, oni również przekazują innym

wirusa. Bez wykonania specjalnych testów nie da się określić, kto
może zakażać, a kto nie.

Jak chronić się przed wirusem SARS-CoV-2?
Podstawową metodą ochrony przed nowym koronawirusem jest
unikanie spotkań z ludźmi, którzy mogą go roznosić. Niestety, nie
wiemy kto jest zainfekowany, a kto nie. Dlatego najbezpieczniejszym

zachowaniem w trakcie pandemii jest niewychodzenie z domu. Gdy

musimy go opuścić, powinniśmy zakładać maseczki ochronne.
Zabezpieczają one przed roznoszeniem się płynów z ust i nosa,

które mogą zawierać wirusy. Dobrą metodą ochrony jest również

częste używanie mydła oraz płynów dezynfekcyjnych. Niszczą one
16
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koronawirusy znajdujące się na naszych rękach, dzięki czemu nie
przenosimy ich do ust, gdzie mogłyby rozpocząć atak na nasz orga-

nizm. Ważną strategią walki z SARS-CoV-2 są również szczepienia
ochronne. Dzięki nim nasz organizm uczy się, jak skutecznie pokonać
koronawirusa.
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Szczepionki
Czym są szczepionki?
Nasze organizmy są zdolne do zdobycia odporności na wirusy
lub bakterie wywołujące choroby, które pokonały w przeszłości.
Przykładowo jeżeli ktoś chory na ospę kichnie na nas, to prawdo-

podobnie się zarazimy, ale po wyzdrowieniu uzyskamy zdolność
szybkiego reagowania i zwalczania wirusa odpowiedzialnego za
tę infekcję. Określa się to jako odporność naturalną. Szczepienia

polegają na tym, że organizm bez przechodzenia choroby uczy się,
jak bronić się przed infekcją. W tym celu zdrowemu człowiekowi
podaje się nieaktywne wirusy i bakterie lub same ich fragmenty.

Komórki odpornościowe uczą się dzięki temu, jak rozpoznawać

zagrożenie i szybko je zwalczać. Szczepienia zapewniają nam tak
zwaną odporność sztuczną.
18
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Jak powstają szczepionki?
Szczepionki mogą być przygotowane na kilka sposobów. Jedną
z możliwości jest osłabienie wirusów i bakterii, tak aby nie były zdolne

do wywołania choroby. Następnie preparat je zawierający podaje się
zdrowej osobie, która dzięki ich zwalczeniu nabiera niewrażliwości

na prawdziwe zagrożenie. Szczepionki mogą również być tworzone
z wykorzystaniem zabitych bakterii lub zdezaktywowanych wiru-

sów. W celu wytworzenia odporności sztucznej można także podać
człowiekowi same białka lub toksyny bakterii czy wirusów. Kontakt

komórek odpornościowych z tymi składnikami również skutkuje
powstaniem odporności sztucznej.

Jak powstała pierwsza szczepionka?
Pierwsza w historii szczepionka została stworzona w 1796 roku
przez lekarza Edwarda Jennera. Odkrywca podał zdrowemu czło-

wiekowi wirusa ospy krowiej. Uodpornił go tym sposobem na ospę
prawdziwą. Stworzenie szczepionki było przełomem w medycynie.
Ospa prawdziwa, w przeciwieństwie do ospy wietrznej, jest niezwykle

niebezpieczną śmiertelną chorobą. Ta groźna infekcja nękała ludz-

kość od tysięcy lat, przyczyniając się do śmierci setek milionów ludzi.
Całkowite przezwyciężenie ospy prawdziwej było możliwe jedynie
dzięki wprowadzeniu szczepień.
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Szczepionka przeciwko COVID-19.
Jak pokonać nowego koronawirusa?
Najnowszym typem szczepionek są preparaty zawierające materiał

genetyczny wirusa lub bakterii. Do tej grupy należy szczepionka
przeciwko nowemu koronawirusowi. Nie zawiera w swoim składzie
nieaktywnych wirusów, a jedynie instrukcję dla naszych komórek, jak

zbudować wirusowe białko. Po podaniu szczepionki nasz organizm
sam składa elementy konstrukcji koronawirusa, a następnie uczy
się, jak je szybko rozpoznawać.
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Nanotechnologia

Czym zajmuje się nanotechnologia?
Nanotechnologia zajmująca się produkcją mikroskopijnych (bardzo
małych) konstrukcji, które później używane są w przemyśle i medycynie. Praca nad nimi przypomina trochę budowanie z klocków, tyle

że zamiast kawałków drewna czy plastiku do tworzenia nanomate-

riałów wykorzystuje się pojedyncze atomy lub cząsteczki. Gotowe
konstrukcje wyprodukowane dzięki nanotechnologii mają rozmiar

od 1 do 100 nm. Dla porównania większość wirusów ma wielkość
ok. 18 nm, a ludzki włos – grubość 60 000 nm.
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Co ciekawe, to nie naukowcy stworzyli pierwsze nanomateriały. Od

momentu powstania pierwszej komórki wszystkie organizmy żywe
zajmują się nanotechnologią. W ciałach zwierząt i roślin cały czas

pracują mikroskopijne maszyny tworzące z cząsteczek i atomów
nanomateriały takie jak drewno, kości czy skóra. Zagadnienia te
zgłębia osobna dziedzina o nazwie nanobiotechnologia.

Czy nanotechnologia może walczyć
z chorobami?
Naukowcy mają nadzieję, że nanotechnologia zmieni sposób leczenia

wielu chorób. Z nanomateriałów można stworzyć mikroskopijne kap-

sułki i otoczki. Lek zamknięty w takiej paczuszce trafiałby w sprytny
sposób do wybranego celu. Dzięki temu atakowałby bakterie, wirusy
lub komórki rakowe, nie szkodząc zdrowym komórkom. Większość
znanych nam leków, walcząc z chorobą, jednocześnie uszkadza

nasze organizmy. Zastosowanie nanotechnologii w produkcji leków
mogłoby to zmienić.
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Czy w przyszłości będą nas leczyć
mikroskopijne roboty?
Mikroskopijne roboty stworzone dzięki nanotechnologii nazywane

są nanobotami. Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości – choć
pewnie dość odległej – zostaną one wykorzystane do dbania o nasze

zdrowie. Nanoboty mogłyby poruszać się po naszym ciele, zabijając wirusy, bakterie czy komórki rakowe. Może zastanawia was, jak

walczyłyby z zagrożeniem? Takiego robota można wyposażyć na
przykład w maleńką porcję antybiotyku. W momencie rozpoznania

bakterii nanorobot zbliżyłby się do niej i błyskawicznie zaatakował,
wstrzykując do jej wnętrza lek.

Jak dziś nanotechnologia może chronić nas
przed wirusami i bakteriami?
Nanocząsteczki są już teraz powszechnie wykorzystywane w medy-

cynie. Co prawda mają dużo prostszą budowę niż nanoboty, ale

mogą skutecznie uczestniczyć w walce z bakteriami i wirusami
znajdującymi się na różnych powierzchniach. Większość z tych

pożytecznych nocząsteczek zawiera w sobie atomy metali. Two-

rząc je, naukowcy wykorzystali właściwości srebra, złota, cyny lub
cynku. Nanomateriały zawierające te metale mają zdolność zabi-

jania bakterii. Dzięki nanotechnologii powstają kosmetyki, lodówki,
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pralki, a nawet majtki i skarpetki zawierające w sobie ochronne
nanocząsteczki.

Złoto to wyjątkowo bezpieczny dla naszego organizmu metal. Z tego
względu jego atomy są wykorzystywane do tworzenia nanocząsteczek, którymi pokrywa się protezy i implanty. Dzięki temu zapobiega

się rozwojowi infekcji bakteryjnych. Właściwości ochronne srebra

były znane już w starożytności. Monety zrobione z tego metalu
wrzucano do wody, aby ją oczyścić ze składników wywołujących
choroby. Dzisiaj nanocząsteczki srebra wykorzystuje się do tworzenia
nowoczesnych materiałów chroniących przed bakteriami i wirusami. Znajdują one zastosowanie przy
produkcji przedmiotów, których używamy każdego
dnia, takich jak ulotki, maseczki, książki, a nawet
gry karciane.
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Poznaj Muduko i świat
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