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WIRUSY
Wirusy to twory organiczne niemające budowy
komórkowej- nie są organizmami. Ich
pochodzenie jest nieznane. Mają małe rozmiary średnia wielkość to kilkadziesiąt nm. Są
pasożytami komórek prokariotycznych i
eukariotycznych i poza nimi nie przejawiają
żadnych funkcji życiowych. Nie przeprowadzają
samodzielnie żadnych procesów metabolicznych,
a więc nie przyjmują pokarmu i nic nie
wytwarzają. Dopiero ,gdy dostaną się do komórki,
np. ludzkiej ,potrafią zmusić ją do tego, by
tworzyła nowe wirusy. Można więc uznać, że są
specyficzną materią organiczną -białkowymi
,,strzykawkami" z materiałem genetycznym.
Innymi słowy są martwe.
Z drugiej jednak strony, w odpowiednich
warunkach potrafią się nie tylko mnożyć, ale także
mutują, wymieniają się materiałem genetycznym
-czyli podlegają typowo biologicznej ewolucji.
W ramach kompromisu zaproponowano, by uznać
wirusy za ,,organizmy znajdujące się na skraju
życia".

CZYM SĄ
KORONAWIRUSY?
To rodzina mikrobów atakujących przede
wszystkim organizmy ssaków(w tym ludzi)
oraz ptaków. Podobnie jak inne wirusy,
koronawirusy mają bardzo prostą strukturękawałek informacji genetycznej zapisanej na
nici RNA ukryty w białkowym ,,opakowaniu".
Nazwa rodziny nawiązuje do ich wygląduoglądane przez mikroskop elektronowy
osłonki wirusów są ,,ukoronowane"
pierścieniem małych, przypominających
żarówki struktur.
Koronawirusy są szeroko rozpowszechnione.
Mogą powodować wiele infekcji układu
oddechowego: najczęściej są to łagodne
przeziębienia, ale niektóre odmiany
wywołują też śmiertelnie niebezpieczny ostry
zespół niewydolności oddechowej.
Niektórymi koronawirusami zarażają się
ludzie, innymi zwierzęta. Obecnie znane są
cztery endemiczne koronawirusy- takie,które
występują powszechnie na całym świecie.
Zazwyczaj wywołują one typowe objawy
przeziębienia.

KORONAWIRUSY
ENDEMICZNE
1. Wirusy grypy-należą do rodziny
ortomyksowirusów i powodują
wysoce zakaźną grypę.

2. Adenowirusy-wywołują choroby
dotyczące głównie układu
oddechowego i pokarmowego.
3. Wirusy paragrypy-odpowiadają
za infekcje dróg oddechowych u
dzieci.
4. Rinowirusy-najpowszechniejsze
wirusy zakażające ludzi,
odpowiadające za 50%
przeziębień.

PANDEMIE XXI WIEKU
Co jakiś czas wirus, którym normalnie zarażają się
zwierzęta, może w skutek ewolucji ,,przeskoczyć" na
ludzi powodując poważniejsze schorzenia.
W samym tylko XXI wieku mieliśmy już do czynienia z
czterema groźnymi mikrobami.
1.SARS-ten skrót oznacza ,,zespół ostrej ciężkiej
niewydolności oddechowej",czyli bardzo groźne
zapalenie płuc wywoływane przez
koronawirusa.Infekcja przeskoczyła na ludzi w Chinach
w 2002 ze zwierzęcia zwanego pagumą chińską.Co
prawda zabiła niecałe 800 osób,ale wywołała globalną
panikę,ponieważ bardzo szybko dotarła do 29 różnych
krajów.Epidemia wygasła samoistnie po 4 miesiącach.

H1N1-ŚWIŃSKA GRYPA
2.Epidemia świńskiej grypy
wybuchła w roku 2009.Była to
odmiana tego samego
wirusa,który spowodował grypę
hiszpankę 90 lat
wcześniej.Szacuje się,że
doprowadził on do śmierci 200
tysięcy osób na świecie i był
pierwszym od 40 lat
przypadkiem ogłoszenia przez
WHO stanu pandemii.

EBOLA
3.Ebola to jeden z najbardziej skutecznych
zabójców.Wirus ten wywołuje u człowieka gorączkę
krwotoczną.Jest on bardzo zakaźny,a choroba
rozwija się błyskawicznie i zabija nawet do 90%
swych ofiar.Przenoszony jest przez małpy,nietoperze
i gryzonie i występuje na kontynencie afrykańskim.
Genom wirusa zawiera cztery geny,które działają
razem w celu wyłączenia czynności komórek
dendrycznych.Komórki te należą do układu
odpornościowego i są zlokalizowane w skórze,nosie
i układzie pokarmowym.Zaatakowane przez ebolę
nie mogą uaktywnić prawidłowej obrony
immunologicznej organizmu.Wirus uszkadza
naczynia krwionośne.Dochodzi do licznych
krwotoków,ciśnienie krwi spada,niedotlenione
narządy stają sie niewydolne, a śmierć następuje
zwykle w wyniku wstrząsu septycznego.

MERS
4.MERS-koronawirus
podobny do SARS po raz
pierwszy przeskoczył na
ludzi prawdopodobnie z
wielbłądów na Bliskim
Wschodzie,potem trafił do
Korei Południowej.Do tej
pory liczba jego ofiar
śmiertelnych przekroczyła
850.

COVID-19
1.Nowy rodzaj groźnego
koronawirusa nazywa się 2019nCoV, przez WHO nazywany
wirusem COVID-19.
Pierwsze ogniska zachorowań
pojawiły się w mieście Wuhan w
Chinach pod koniec ubiegłego roku.
Wirus wywołuje zespół ostrej
ciężkiej niewydolności oddechowej,
czyli bardzo agresywne zapalenie
płuc prowadzące do śmierci w 2-3%
przypadków.
2019-nCoV bardzo szybko
rozprzestrzenił się, infekując miliony
osób i doprowadzając do śmierci
setki tysięcy z nich.

JAK JEST
ZBUDOWANY
COVID-19?
COVID-19 należy do wirusów
RNA. Jego genom składa się z
29,7 tysięcy nukleotydów, w
których zakodowanych jest 13
genów. Cząsteczka wirusa
COVID-19 ma średnice ok.8090nm.

JAK PRZENOSI
SIĘ COVID-19?
COVID-19 przenosi się głównie
drogą kropelkową-gdy zainfekowana
osoba kaszle lub kicha. Jeśli te
kropelki dostaną się do ust, nosa lub
oczu innej osoby, może ona ulec
zakażeniu. Naukowcy wciąż nie
wiedzą, jak długo wirus jest w stanie
przetrwać poza organizmem, np.na
klamkach i innych przedmiotach.
Możliwe,że ginie tam po najwyżej
dwóch godzinach, ale są też dane
wskazujące, że mógłby przetrwać
nawet kilka dni. Jego otoczkę z
łatwością niszczą środki odkażające
zawierające alkohol,a także zwykłe
mydło.

CZY MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ
COVID-19 OD ZWIERZĘCIA
DOMOWEGO?
Choć koronawirusy mogą
wywoływać choroby m.in. u
nietoperzy, wg.WHO nie
odnotowano żadnego przypadku
zakażenia zwierzęcia domowego
przez wirusa COVID-19.

JAK BARDZO COVID-19 JEST
ZAKAŹNY I JAK PRZECHODZI
SIĘ CHOROBĘ?
Naukowcy twierdzą,że jedna osoba
zainfekowana wirusem COVID-19 może zakazić
2-4 innych ludzi,co nie jest bardzo wysokim
wskaźnikiem.Dla porównania dla wirusa odry
wskaźnik ten wynosi 17-18 osób.
Typowe objawy zakażenia COVID-19 mogą
obejmować kaszel, ból gardła i gorączkę.Mogą
również pojawić się bóle mięśni, duszność i
ogólne rozbicie.Duże trudności z oddychaniem
lub krew w wydzielinie błon śluzowych lub
moczu to sygnał, że mamy do czynienia z
cięższą postacią choroby.W rzadkich
przypadkach może ona doprowadzić do
niewydolności wielonarządowej i
śmierci.Groźne dla zdrowia komplikacje
pojawiają się u kilkunastu procent
zainfekowanych osób, zwłaszcza tych,
dotkniętych innymi przewlekłymi schorzeniami i
w podeszłym wieku.

CZY ISTNIEJE LEK
ZWALCZAJĄCY
WIRUSA?
Stosowane obecnie testy na wirusa COVID-19
wykrywają jego materiał genetyczny za pomocą
tzw.reakcji łańcuchowej polimerazy(PCR).Jest to
badanie dość drogie,a na dodatek daje negatywny
wynik u osób, które były zainfekowane, ale już
wyzdrowiały.
W walce z wirusem lekarze próbują stosować
dostępne dziś leki przeciwwirusowe,używane m.in. w
leczeniu AIDS,ale nie ma rzetelnych dowodów na to,
by były skuteczne w przypadku COVID-19.
Amerykańska firma Moderna opracowała szczepionkę
przeciwko COVID-19 w rekordowo krótkim czasie.Aby
jednak szczepionkę może było stosować u ludzi musi
przejść trzy etapy badań klinicznych,z których każdy
trwa miesiącami. Oznacza to, że preparat gotowy do
masowego podania ludziom możemy realnie mieć za
rok lub półtora roku.
Na razie rządy wszystkich państw koncentrują się więc
na ograniczaniu rozprzestrzeniania się nowego
wirusa.

JAK CHRONIĆ SIĘ
PRZED WIRUSEM?
1. Nie dotykaj błon śluzowych
2. Jeżeli kichasz lub kaszlesz, zasłaniaj usta
i nos
3. Starannie myj ręce co najmniej minutę
4. Unikaj używania wspólnych
przedmiotów
5. Unikaj kontaktu z chorymi
6. Wspieraj swój układ odpornościowy

7. Zadbaj o higienę snu, właściwą dietę i
ćwiczenia.
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