5. VIRY

Obr. 5.1 – Virus chřipky na snímku z elektronového mikroskopu při 40 000násobném zvětšení. Každá virová částice je tvořena bílkovinným obalem (vnější proužkovaná vrstva na povrchu) a molekulou nukleové kyseliny (tmavá skvrna uvnitř). Snímky z elektronového
mikroskopu nejsou barevné (viz obr. 3.11). Barví se dodatečně, aby se pozorovaný objekt zvýraznil.

Chřipka (influenza) je nakažlivé onemocnění způsobované virem chřipky, které postihuje ptáky a savce. Viry nemají vlastní buňky a jsou zcela závislé na
svých hostitelích. Aby se mohly rozmnožovat, musí
proniknout do buňky hostitele.
U lidí se chřipka projevuje zvýšenou tělesnou teplotou, zimnicí, bolestmi hlavy, někdy i bolestmi kloubů nebo svalů. Způsobuje také bolesti v krku, dýchací
obtíže a bývá provázena rýmou a kašlem. Oslabeným lidem způsobuje tak vážné komplikace, že mohou
i zemřít. Chřipka propuká v sezónních epidemiích
a někdy postihuje celé světadíly. Nejčastěji se přenáší
kýcháním a kašlem, protože kapky hlenu a slin obsahují částice chřipkového viru. Nejjednodušším, ale
velmi účinným preventivním opatřením je dodržování
několika základních zásad: zakrývat si ústa a nos při

kýchání a kašlání, často si mýt ruce a nezdržovat se
v prostorách, kde se vyskytuje mnoho lidí.
Ve 20. století propukly tři epidemie tak velkého
rozsahu, že zabily desítky milionů lidí. První z nich,
tzv. španělská chřipka, se objevila v roce 1918. Není
jasné, odkud se rozšířila. Nakazila se jí zhruba třetina tehdy žijící světové populace a zemřelo na ni 50 až
100 milionů lidí. Podléhali jí převážně mladí lidé. Při
ostatních chřipkových epidemiích umírali spíše lidé
starší a děti.
Doposud poslední epidemie chřipky propukla roku
2009 v Mexiku a rozšířila se na všechny světadíly. Lékařská věda od první epidemie značně pokročila, proti
chřipce se lze nechat očkovat. Přestože počet zemřelých
je ve srovnání se španělskou chřipkou nízký, nesmíme
tuto nemoc podceňovat.
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Jak žijí viry, když je netvoří buňky?
Jak jste se dozvěděli už dříve, základní vlastností všech živých
organismů je tělo složené z buněk. Existují však i nebuněčné
formy života, k nimž patří zejména viry. Viry (z lat. virus = jed)
jsou velmi jednoduché struktury tvořené někdy jen několika
molekulami. Jsou proto velmi malé, a dokonce neviditelné pod
běžným mikroskopem. Jejich životní projevy se omezují pouze na rozmnožování. K tomu dochází jen uvnitř buněk jiných
organismů, proto viry označujeme jako buněčné parazity (cizopasníky). Bez hostitelské buňky se rozmnožit nedokážou [5.4,
5.5]. Buňku bychom mohli přirovnat k biologické továrně a ke
skladu náhradních dílů potřebných pro vznik nových virů.
Viry během rozmnožování napadenou buňku těžce poškodí a někdy i usmrtí. Proto se napadení viry většinou projevuje jako nemoc, a to jak u rostlin [5.3], tak u živočichů, a tedy
i u člověka.
Mezi nejznámější a nejčastější virové choroby patří různé
druhy chřipky [5.1, 5.2]. Dalšími virovými onemocněními
jsou infekční žloutenka, opar, klíšťový zánět mozku (klíšťová
encefalitida), pravé neštovice (s. 55) nebo smrtelně nebezpečná choroba AIDS (s. 56).
Virová onemocnění jsou infekční neboli nakažlivá. Před
některými z nich nás může ochránit očkovací látka (vakcína) (s. 63), některá virová onemocnění se léčí účinnými léky
(virostatiky). Žádná virová nemoc není léčitelná antibiotiky,
tato skupina léků (penicilin a další) účinkuje pouze proti živým organismům – bakteriím (s. 57).
Studiem nebuněčných organismů se zabývá virologie.
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Obr. 5.2 – Virus chřipky

ZNÁMÁ VIROVÁ
ONEMOCNĚNÍ ČLOVĚKA → 5A
• chřipka
• katar horních cest dýchacích (nachlazení)
• zarděnky
• opar
• spalničky
• příušnice
• plané a pravé neštovice
• virová hepatitida (žloutenka)
• dětská obrna
• AIDS
• vzteklina
• klíšťový zánět mozku
• mononukleóza
Poznámka
Imunita = schopnost organismu bránit
se původcům nemocí (virům, nádorovým buňkám, některým bakteriím)
...a teď vy!

Obr. 5.5 – Některé viry mohou napadat buňky bakterií. Těmto virům říkáme bakteriofágy (doslova „požírači bakterií“). Bakteriofágy mají charakteristickou stavbu
– na kresbách vypadají většinou jako miniaturní roboti, ale jsou složeny z molekul
organických sloučenin jako ostatní viry. Na obrázku z elektronového mikroskopu
(vlevo) vidíte množství bakteriofágů přisedlých na povrchu bakteriální buňky. Na
vedlejším obrázku vidíte, jak bakteriofág po přichycení k povrchu bakterie vypustí
dovnitř buňky svou nukleovou kyselinu, aby se mohl rozmnožit. Bakteriofágů lze
využít při léčbě bakteriálních onemocnění. Zejména v případě bakterií, které jsou
velmi odolné vůči antibiotikům, by léčba za pomocí bakteriofágů mohla být velmi
účinná. → 5B

5A) Proti kterým z uvedených virových
onemocnění jste očkováni? → Tab.
5B) Můžeme říci, že jsou některé viry
užitečné? Jak? → Obr. 5.5
5C) V čem jsou si podobné biologický
virus a počítačový virus/červ? K čemu lze
přirovnat antivirový program? → Obr. 5.6
5D) Ve kterých zemích patří AIDS
k největším hrozbám? → s. 56
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Obr. 5.3 – Mozaika tabáku (vlevo) je
virové onemocnění lilkovitých rostlin
(zejména tabáku), které způsobuje
virus mozaiky tabáku (vpravo).
Nemoc se projevuje především žlutými
skvrnami na listech napadené rostliny
(proto název mozaika). Virus tabákové mozaiky má velmi jednoduchou
genetickou informaci a snadno se
s ním pracuje, proto se často využívá
v genetice.
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Pravé neštovice (variola) jsou jedinou
nemocí na světě, kterou se podařilo díky
celosvětovému očkovacímu programu zcela
vymýtit. Toto závažné vysoce nakažlivé onemocnění způsobované virem pravých neštovic se vyznačovalo vysokou úmrtností – jen
během 20. století kvůli němu přišlo o život
300 až 500 milionů lidí. Ti, kteří přežili, byli
doživotně poznamenáni množstvím malých
jizev. Jedním z tvůrců plánu na celosvětové
vymýcení viru pravých neštovic byl český
lékař Karel Raška. Poslední případ pravých neštovic byl zaznamenán v roce 1977
a v roce 1980 prohlásila Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation,
WHO) virus pravých neštovic za zcela zničený. V tehdejším Československu skončilo
očkování proti pravým neštovicím, stejně
jako v ostatních zemích, kolem roku 1979.
Všechny laboratorní vzorky původce choroby byly zničeny, zůstat směly jen ve dvou
laboratořích: v USA a v SSSR. Pokud by
se tato choroba (nebo její uměle vytvořená mutace) použila jako biologická zbraň,
důsledky by byly strašlivé. Zásoby očkovacích látek jsou omezené (pro potřeby armády je má USA a nejspíš i Rusko) a výroba
potřebného množství vakcíny by trvala příliš dlouho.
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Obr. 5.4 – Jak se virus množí? Množení virů probíhá pouze uvnitř buněk. Virová částice pronikne do buňky (1), kde se poté uvolní nukleová kyselina viru (2).
Virová nukleová kyselina pak donutí buňku hostitele, aby přestala pracovat pro
sebe a aby naopak začala vyrábět molekuly potřebné pouze pro virus (3). Z těch
se pak tvoří nové virové částice (4), které opouštějí buňku a dál se šíří (5).
Obr. 5.6 – Počítačový virus je typ programu, který se dokáže šířit prostřednictvím
počítačových sítí, zejména internetu. Bývá
vložen do jiného spustitelného souboru,
jehož kopírováním se virus množí. Řada virů
je velmi nebezpečná a může poškodit počítač. Ještě nebezpečnější jsou počítačoví
červi, kteří navíc dokážou sami sebe kopírovat a rozesílat na jiné počítače v síti bez
vědomí uživatele. V napadených počítačích
pak mohou např. vyhledávat osobní údaje
uživatelů, odstraňovat soubory či rozesílat
nevyžádanou poštu (spam) na další počítače. Doposud nejničivějším byl počítačový
červ ILOVEYOU (na obrázku), který v roce
2000 nakazil 10 % všech počítačů připojených k internetu a způsobil škodu 5,5 miliardy amerických dolarů. K ochraně počítačů
slouží antivirové programy. → 5C
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AIDS (syndrom získaného selhání imunity) je infekční
onemocnění způsobené virem známým jako HIV. První
případ tohoto onemocnění byl zaznamenán v roce 1981.
Od té doby se nemoc dále šíří a účinný lék proti ní stále
neexistuje. Odhaduje se, že jsou nakaženy desítky milionů
lidí. Nejvíce je nákaza rozšířena na africkém kontinentu.
Vir se přenáší krví (vícerým použitím injekční jehly např.
mezi narkomany, ale i ve zdravotnických zařízeních),
při nechráněném sexuálním styku s nakaženou osobou
a z nakažené matky na dítě během těhotenství, při porodu
nebo kojení.
V boji proti AIDS je nejdůležitější prevence. V celosvětovém měřítku většina mladých lidí buď neví, jak se virus
HIV přenáší a jak se proti nákaze chránit, nebo nebezpečí
nákazy podceňuje.
Vědci vyvinuli řadu léků, které dokážou oddálit propuknutí nemoci a zmírnit její průběh. Tyto léky jsou však
drahé, a tedy nedostupné pro obyvatele chudých zemí.
V nejchudších zemích Afriky jsou tak v důsledku epidemie AIDS miliony dětí bez rodičů. Vlády některých
z těchto zemí se snaží podle svých možností rozšiřování
viru zabránit: informují obyvatele o rizicích šíření, nabízejí zdarma testování apod. Jejich úsilí podporují vyspělé státy např. prostřednictvím programů mezinárodních
organizací (OSN a další). Důležitou pomoc v boji proti
AIDS (ale i dalším chorobám rozšířeným v tzv. třetím
světě) poskytují i významné světové osobnosti. Obrovské finanční částky (miliardy dolarů) daroval Bill Gates,
zakladatel Microsoftu. Velkou pomocí jsou i aktivity světoznámých umělců, jakými jsou např. hudebníci Bono
Vox, Elton John a mnozí další.

Obr. 5.7 – Na snímku vlevo napadají virové částice HIV (zeleně zbarvená tělíska) bílou krvinku (červeně). Na snímku vpravo
jsou zobrazeny virové částice HIV při velkém zvětšení.

V současné době je nejúčinnějším lékem v boji proti AIDS
Viread, lék, který vznikl na základě výzkumů českého vědce, profesora Antonína Holého. V jeho laboratoři vznikly
i další důležité léky proti virovým infekcím, které se používají při léčbě virové hepatitidy (žloutenky) či oparů.
Françoise Barré-Sinoussiová (nar. 1947) je francouzská
viroložka, která se významně podílela na objevu viru HIV.
Za tyto objevy obdržela v roce 2008 Nobelovu cenu za
fyziologii a medicínu. V 80. letech minulého století Barré-Sinoussiová podnítila spolupráci s rozvojovými zeměmi třetího světa. Snaží se zde prosadit preventivní opatření, která by zamezila dalšímu šíření HIV, zlepšit péči
o nemocné a jejich léčbu. V roce 2009 zaslala papeži Benediktu XVI. dopis, ve kterém kritizovala jeho tehdy zamítavý postoj k používání kondomů. → 5D

Shrnutí a opakování

Viry patří k nebuněčným formám života. Jsou velmi
malé, pouhým okem neviditelné, mnohdy je tvoří
jen několik molekul. Jejich jediným projevem života je rozmnožování. Rozmnožují se uvnitř buněk
jiných organismů, patří proto mezi buněčné parazity.
Viry napadenou buňku poškodí a někdy i usmrtí,

napadení viry se tedy projevuje jako nemoc, a to jak
u rostlin, tak u živočichů. Bakteriofágy jsou viry,
které napadají bakteriální buňky. Virové choroby
jsou infekční a léčí se virostatiky. Před některými
virovými chorobami se můžeme chránit očkováním. Studiem virů se zabývá virologie.

Otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.

Co je základní vlastností živých organismů? Čím jsou viry tvořeny? Který životní projev vykazují?
Proč řadíme viry mezi buněčné parazity? Co je to bakteriofág?
Které choroby viry způsobují? Jak se před nimi můžeme chránit?
Jaký je rozdíl mezi virostatiky a antibiotiky?
Co má za následek nakažení virem HIV? Jak lze této nákaze předcházet?

•

Zamyslete se: Jaký je základní rozdíl mezi viry a bakteriemi? Setkáváte se běžně pouze s bakteriemi
způsobujícími choroby nebo i s bakteriemi prospěšnými? A víte, v čem spočívá účinek očkování?

