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Wirusy atakują
Jeszcze kilkanaście lat temu wielu naukowców sądziło, że odkryto już wszystkie drobnoustroje
powodujące choroby zakaźne. Mimo zapewnień naukowców z roku na rok chorób przybywa. Coraz
częściej ujawniające się nowe mutacje wirusów, wydają się drwić z naukowych odkryć człowieka.
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) zaatakował ponownie. Uderzył w prowincji Guangdong
na południu Chin, w Hongkongu, na Tajwanie i w Wietnamie. Hospitalizacji poddanych zostało

prawie sto osób. Czyżby SARS miał się okazać chorobą sezonową, która każdego roku będzie
atakować ludzi? Na to i wiele innych pytań starają się odpowiedzieć wirusolodzy. Już dziś ostrzegają
oni o nieuniknionej konieczności pojawienia się nowych zarazków, które będą potrafiły złamać
gatunkową barierę. Konsekwencje wydają się być bardzo poważne. W obliczu wielości zmutowanych
wirusów, SARS wywołujący nietypowe zapalenie płuc, może okazać się zaledwie jedną z wielu
groźnych dla życia infekcji. Robert Webster, wirusolog z dziecięcego szpitala św. Judy w Memphis,
prowadzący badania na Uniwersytecie w Hongkongu ostrzega, że jak dotąd wirusy wypróbowują
różne kombinacje genetyczne, lecz gdy wreszcie jeden z nich znajdzie właściwą, stanie się
śmiercionośny dla ludzi.
Jeszcze niespełna rok temu ludzkość nie miała świadomości zagrożenia, od którego dzielił ją
zaledwie krok. Dotąd poważne ataki drobnoustrojowe dotyczyły jedynie zwierząt. To one masowo
chorowały i ginęły. Rozwiązania wydawały się o wiele prostsze. Rok temu w północnej Europie
wybito 30 milionów kurcząt, gdy okazało się, że są zakażone wirusem ptasiej grypy. W połowie
grudnia z tego samego powodu zgładzono w Korei Południowej 100 tysięcy kurcząt i kaczek. Dopiero
pojawienie się wirusa wywołującego SARS uświadomiło nam, że na świecie powstają nowe
drobnoustroje i że ofiarami możemy paść także my sami.
Nieustające ataki wirusów na barierę gatunkową pomiędzy zwierzętami a ludźmi ujawniają więc, że
równowaga między ludźmi a mikroorganizmami została zaburzona. Przyczyną może być ocieplenie
klimatyczne, globalizacja handlu żywnością lub rozpowszechnienie się lotniczych podróży
transkontynentalnych. Bez względu jednak na przyczynę, proces mutacji wirusów jest wciąż żywy.
Wzbudza to lęk przed kolejnym objawieniem zmutowanych drobnoustrojów, które okazać się może
zjawiskiem o wiele bardziej niebezpiecznym niż SARS.
Epidemiolodzy uspokajają wprawdzie twierdzeniem, że zwyczajnym wirusom najczęściej nie jest
łatwo przekształcić się w drobnoustrój wywołujący u ludzi groźną, śmiertelną chorobę, zdolną
przybrać rozmiary pandemii. Mimo to w ciągu ostatnich kilku lat wiele wyjątkowo silnych wirusów
takie próby podejmowało. Szczególnie groźna była ptasia grypa z 1997 roku. Doprowadziła do
śmierci jedną trzecią osób, które na nią zachorowały. Udało się jednak zapobiec mutacji wirusa do
stadium, w którym mógłby przenieść się bezpośrednio z człowieka na człowieka. Śmierć poniosło
wprawdzie sześć osób, ale epidemii uniknięto.
(F. Guterl Newsweek Polska 03/04)
Wirusowe liczydło
2 - 7 dni - średni okres dojrzewania ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej - SARS.
9 lat temu - identyfikacja wirusa Hendra (wywołał epidemię wśród koni wyścigowych w Australii).
4 lata temu - 105 mieszkańców Malezji zabitych przez wirus Nipah.
27 lat temu - identyfikacja wirusa Ebola - pierwsze epidemie w Zairze i w Sudanie.
50 do 90 procent osób zakażonych wirusem Ebola umiera w ciągu tygodnia od wystąpienia
pierwszych objawów.
30.000 osób według szacunków WHO umiera co roku na żółtą febrę - najwięcej w Afryce.
42.000.000 ludzi na świecie żyje z wirusem HIV, w tym 3,2 mln dzieci w wieku do 15 lat.
68.000.000 ludzi według specjalistów UNAIDS (Program ONZ ds. AIDS) umrze z powodu zakażenia
wirusem HIV między 2000 a 2020 rokiem w krajach najbardziej dotkniętych epidemią. W ubiegłym
roku zmarło 3,1 mln osób.

(WHO)
Poza tym, w serwisie Laboratoria.net można znaleźć: laboratoria.net, laboratorium, laboratoria,
laboratoriów, laborant, laboratoryjny, laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny, wyposażenie laboratoryjne,

laboratoryjna, aukcje, aukcja, meble, dygestoria, bhp, normy, certyfikacja, substancje, chemiczne,
odczynniki, aparatura, przetargi, serwis, branżowy, specjalistyczny, badania, ekspertyzy, chemia,
biochemia, medycyna, farmacja, projektowanie laboratorium, testowanie, testy, ekspolarcja, analiza,
synteza, akredytacja, anlityka, tworzywa sztuczne, procesy, procesy, związki, alkohole, kontrola,
jakość, jakości, medium, chemikalia, chemikalium, agresywne, projektowanie laboratoriów...
http://laboratoria.net/aktualnosci/3315.html
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.
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Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi
dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.
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Płyny do płukania ust mogą ograniczać

emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.
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Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.
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Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.
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Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.
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Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.

12-08-2020

Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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