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3. DE CE VIRUSUL GRIPAL CONTINUĂ 
SĂ APARĂ? 

 
1. Câte tipuri de virusuri gripale există? 
 

Virusul care provoacă gripa se numește influenza. Există trei tipuri: influenza A, B și C.  
Virusul A poate să te îmbolnăvească foarte grav. De la tipul B te alegi cu o gripă mult mai 

ușoară. Dacă ai contractat virusul C, faci cea mai ușoară formă de gripă. 
Toate cele trei virusuri sunt la fel de contagioase: se transmit la fel de simplu de la un om la 

altul. Gripa poate infecta în câteva săptămâni între 5 și 10 la sută din populație. Vestea bună este că 
gripa se vindecă de la sine. Ai dureri musculare, dureri de cap și, de obicei, febră. Dar în câteva zile 
corpul tău învinge virusul și te simți din nou sănătos-tun. Cel puțin, așa decurg lucrurile de obicei. 

 
GRIPA SPANIOLĂ 

 
În 1918 a fost altfel. Atunci o gripă cumplită bântuia prin Europa. A făcut aproape la fel de multe 
victime precum Primul Război Mondial, care încă făcea ravagii în acel an. După încheierea 
războiului, virusul a străbătut întreaga lume, omorând între douăzeci și patruzeci de milioane de 
oameni! Asta înseamnă de două ori mai mulți oameni decât trăiesc în acest moment în România. 
Această gripă a fost numită gripa spaniolă. De fapt, ea venea din Statele Unite ale Americii. A 
izbucnit printre soldații americani. Soldații au adus gripa în Europa, când au venit să lupte aici. 
Soldații din alte țări s-au infectat repede cu această boală. Și nemții, dușmanii americanilor. 

La început, virusul nu a fost mortal, dar lucrurile s-au schimbat. Când au murit soldați din 
cauza lui, ziarele spaniole au tras un mare semnal de alarmă. Spania nu participa la război. Datorită 
acestui lucru, ziarele spaniole au putut să scrie despre asta nestingherite. Americanii sau nemții nu 
puteau. Nu voiau ca dușmanul să citească în ziar că pierd soldați din cauza unei boli! Astfel, boala a 
ajuns să se numească “gripa spaniolă”. 

Gripa spaniolă începea ca o gripă obișnuită. Bolnavul avea febră, dureri în gât și dureri 
musculare. După aceea, devenea foarte obosit. Atât de obosit, încât nu mai putea să mănânce sau să 
bea. Pe urmă respira tot mai greu. Câteva zile mai târziu, murea.  

Primul Război Mondial s-a terminat în noiembrie 1918. Soldații din diferite țări s-au întors 
acasă, ducând cu ei virusul. Cât ai clipi din ochi, gripa spaniolă a cucerit întreaga lume. 

 

Microbi monstruoși 
Totul despre bacterii folositoare și virusuri periculoase. 
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GRIPA ASIATICĂ 
 

Un alt tip de gripă care s-a răspândit în întreaga lume a fost gripa asiatică. Ea a izbucnit în 1957. 
Această gripă a răpus aproape un milion de oameni.  

În 1968, a străbătut lumea gripa Hong Kong. Și atunci au căzut în jur de un milion de victime.  
Gripa spaniolă, cea asiatică și gripa Hong Kong au fost boli extrem de neobișnuite. De fiecare 

dată, era vorba despre un nou tip de virusuri gripale puternice. De ce a fost gripa spaniolă cea mai 
mortală dintre toate? Oamenii de știință încă nu au aflat răspunsul. 

 
2. Cum fac gripă? 
 

Te doare tot corpul. Ai febră, îți vine să tușești și să strănuți. Se poate să te doară și urechile sau 
gâtul. Știi cum stă treaba: ai gripă. Adică: te-ai infectat cu un virus gripal. Cum s-a întâmplat?  

Probabil ai luat virusul din mucii altuia. Bleah! Sună grețos, nu? Dar așa se întâmplă. 
 
MUCI ZBURĂTORI 

 
Cineva contaminat cu virusul gripal tușește sau strănută. Picături de mucus mici de tot zboară prin 
cameră. Iute ca vântul. Cu viteza cu care lovești o minge de tenis peste plasă. Nu le vezi, nu le simți. 
Dar picăturile sunt pline de virusuri!  

Fără să știi, inspiri câteva picături. Sau poate îți ajung pe mâini. Puțin mai târziu, te scarpini la 
nas sau pe față. Și faci gripă! Peste puțin timp, deschizi ușa. Virusurile sunt acum pe clanță. În urma 
ta, altcineva deschide ușa. Virusurile sunt acum pe mâinile lui. Și așa se transmite virusul gripal de 
la om la om.  

Deci spală-te pe mâini constant. Și dacă strănuți sau tușești, folosește mereu o batistă. Atunci 
prinzi virusurile și nu le dai mai departe. 

 
CREȘTEM TEMPERATURA 

 
Vurusurile au intrat totuși? Atunci faci repede febră. Și asta e bine. Așa îți spune corpul tău că ești 
bolnav. Dacă nu ai face febră, probabil nu ai ști că ai fost infectat cu un virus. Prin febră, corpul tău 
mai și luptă cu virusurile. Pentru că lor nu le place atât de mult căldura.  

De aceea, din momentul în care un virus îți pătrunde în corp, creierul tău crește puțin 
temperatura termostatului. La 38 sau 39 de grade în loc de 37. Corpul tău începe să producă mai 
multă căldură. Dar tu ai frisoane. De abia când corpul tău a ajuns la noua temperatură de 38 sau 39 
de grade, dispare senzația de frig.  

După ce te-ai vindecat de gripă, creierul tău setează iar termostatul la temperatura normală. 
Acum nu mai ai frisoane. Dimpotrivă, trebuie să scapi de surplusul de căldură. Începi să transpiri.  

O gripă trece de obicei de la sine. După o săptămână-două te simți bine din nou. Adesea nu 
trebuie să iei niciun medicament special. De obicei este destul să te odihnești și să bei multe lichide. 
Însă bebelușii sau bătrânii se pot îmbolnăvi grav de gripă. De aceea, cel mai bine e să primească un 
vaccin antigripal. Acesta previne îmbolnăvirea sau îi ajută să facă o formă mai ușoară de gripă. Ca 
să le dea corpului lor răgazul de a produce anticorpi, medicul îi vaccinează mereu împotriva gripei 
cu suficient timp înainte. Gripa apare de obicei la sfârșitul toamnei. De aceea, pacienții sunt 
vaccinați de obicei în octombrie sau noiembrie. 

 
3. Ce este gastroenterita? 
 

Ai crampe abdominale. Ți-e greață. Îți vine să vomiți. Sau ai diaree. Mama îți spune: „Ai 
gastroenterită”. 
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Gastroenterita, numită și gripă intestinală, nu este de fapt o gripă. Într-adevăr, un virus 
provoacă boala, dar nu unul gripal. Ceea ce numim gastroenterită este de fapt o inflamație a 
intestinului. 

Sunt multe tipuri de virusuri care îți pot provoca gripă intestinală. Cel mai comun este 
rotavirusul. Acesta apare mai ales în țările în curs de dezvoltare la bebelușii între 6 luni și doi ani. 
Din cauza lui, mor anual aproape două milioane de copii. Din 2006 există un vaccin împotriva 
rotavirusului. 

 
ȘMECHERIE 

 
Adulții nu fac atât de des inflamații ale intestinului. Majoritatea copiilor se îmbolnăvesc de ele din 
când în când în fiecare an. Mai ales iarna. E normal. E o șmecherie a naturii. Corpul tău învață 
astfel să recunoască bolile și să lupte împotriva lor.  

Nu există medicamente pentru inflamația intestinului. Sunt niște pastiluțe care opresc diareea, 
dar ele nu vindecă gastroenterita. Corpul tău trebuie să facă asta de unul singur. 

De obicei, nu te simți bine câteva zile, dar după aceea îți revii. 
Dacă ai gastroenterită, trebuie să te odihnești mult. Dacă îți vine să vomiți, cel mai bine e să nu 

mănînci mâncare solidă. Și să nu mănînci deloc dacă ai diaree. În ambele cazuri, trebuie să bei 
multă apă. Ceaiul, cola, sucul de fructe și iaurtul de băut sunt bune și ele. Dacă ai diaree sau îți vine 
să verși, pierzi multe lichide. Dacă nu bei destul, te poți deshidrata. 

Când nu mai vomiți, poți începe să bei o ceașcă de zeamă de carne de pui sau supă. Dacă 
reușești, poți mânca o bucățică de pâine prăjită sau o banană. Nu mânca legume crude și nici 
cartofi, intestinele tale încă nu îi pot digera. Dar orezul e bun. Treptat, digestia ta își revine la 
normal. Încetul cu încetul, poți începe să mănânci din nou normal. 

 
MÂINI MURDARE 

 
O inflamație intestinală e foarte contagioasă. Cine are una, o poate transmite ușor altcuiva. În 
locurile unde e multă lume la un loc, ca de exemplu la școală, virusul se răspândește iute ca 
fulgerul. Virusul se găsește în excrementele oamenilor infectați, din care rămân uneori urme pe 
mâini sau pe obiecte. Adesea te contaminezi dând mâna cu cineva sau apucând o clanță sau o 
jucărie. 

Așadar, acesta este încă un motiv ca să te speli pe mâini după ce ai fost la toaletă. Dacă nu faci 
asta, poți să stai câteva zile pe veceu. Cu gastroenterită! 

 
4. Și răceala este o gripă? 

 
Probabil că tata sau mama ți-au spus câteodată că poți răci dacă, după înot, mergi cu părul ud în 
bătaia vântului. Dar nu-i așa. Nu răcești din cauza frigului. O răceală este o infecție cu un virus care 
îți infectează gâtul, nasul și urechile. La fel ca o gripă. O răceală este o formă foarte ușoară de gripă. 
Sunt multe feluri de virusuri care provoacă răceala. Peste două sute! Pentru că sunt atâtea, nu 
există un vaccin împotriva răcelii. 

 
NAVĂ SPAȚIALĂ 

 
Majoritatea copiilor răcesc de două-trei ori pe an. Cum te alegi cu o răceală? La fel cum se întâmplă 
cu gripa. Virusurile se află în mucusul care zboară prin cameră când cineva răcit tușește. Tu inspiri 
virusurile. Sau ele ajung pe banca ta de la școală. Sau pe o clanță sau un joc video. Atingi acele 
lucruri, duci mâna la nas și iei virusul! El aterizează în nasul tău. Cam cum aterizează o navă 
spațială pe lună. Virusul începe de îndată să producă alte virusuri. Două zile mai târziu, ești răcit. 
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Nu există medicament împotriva răcelii. Nici nu e nevoie. Propriul tău corp este cel mai bun 
medicament. De îndată ce virusul răcelii ajunge în nasul tău, corpul tău intră în acțiune. Îți 
amintești de anticorpi? Cavalerii care îți apără corpul? Vor încerca să omoare virusurile. 

 
STRĂNUT 

 
Dar corpul tău mai face ceva. Face să îți curgă nasul și să strănuți des. Astfel, virusurile nu trec de 
nasul sau de gâtul tău și nu-ți pot cuceri alte părți ale corpului. Așadar, o răceală nu e nimic altceva 
decât o reacție a corpului tău de a scăpa de virusuri. Când strănuți, ele zboară afară și, la fel când îți 
curge nasul, virusurile ies odată cu mucii. 

Răceala ta durează de obicei între cinci și șapte zile. În tot acest timp, trebuie să te odihnești. 
Mai ales, nu te agita. De exemplu, citește o carte. Ascultă muzică sau uită-te la un film. Îți poți alina 
durerea de gât cu băuturi calde: ceai cu miere sau supă de pui. Și suflă-ți nasul! E cea mai bună 
metodă de a îndepărta mucii (și, deci, virusurile) din nas. Desigur, folosește o batistă! Și când 
strănuți e foarte bine să folosești o batistă. Sau, cel puțin, ține mâna la nas sau la gură și pe urmă 
spală-te. Dacă nu faci asta, altcineva va lua răceala de la tine. Și nici asta nu e plăcut. 

 
5. Pot oamenii să se infecteze cu gripă aviară? 

 
Gripă aviară. Sigur ai auzit de ea la știri. E o gripă pe care o fac păsările. De acolo îi vine numele. E 
o cu totul altă gripă decât cea a oamenilor. Virusul care provoacă boala se numește H5N1. 

Există diferite variante ale acestui virus. Cele mai puternice pot omorî în câteva zile un coteț 
întreg. De la altele, păsările doar se îmbolnăvesc. 

 
DE LA PASĂRE LA PASĂRE 

 
Până acum, gripa aviară s-a transmis de la pasăre la pasăre. În câteva cazuri izolate și la om. Dar 
oamenii nu pot infecta alți oameni. Poți să te îmbolnăvești doar de la o pasăre. 

De obicei, păsările din Asia fac această boală. Oamenii care țin păsări, de exemplu fermierii 
crescători de găini, s-au infectat deja cu ea. Dar asta s-a întâmplat numai în Asia, nu la noi. 

Dar virusul se răspândește. Și păsările din alte țări îl iau. Cum se întâmplă? Știi că există păsări 
migratoare. Acestea sunt păsări care toamna pleacă într-o țară din sud ca să-și petreacă iarna acolo. 
Primăvara se întorc. Dacă o pasăre migratoare ia virusul în Turcia, de exemplu, îl aduce cu ea. Pe 
drum, poate contamina alte păsări în diferite țări. Păsările migratoare parcurg uneori distanțe mari, 
petrec adesea săptămâni întregi pe drum și trebuie să se odihnească în mod regulat. Imaginează-ți: 
o pasăre infectată se odihnește puțin la o fermă. Acolo sunt găini. Găinile de la fermă au luat acum 
și ele virusul. Și așa se transmite virusul de la pasăre la pasăre. 

 
OBLIGAȚIA DE A ȚINE PĂSĂRILE ÎNCHISE 

 
De aceea, ne asigurăm că găinile nu pot intra în contact cu păsările migratoare. Nu au voie să 
meargă pe afară. Numim asta “obligația de a ține păsările închise”. Dacă totuși găinile mor, 
fermierul nu are voie să le atingă. Doar dacă poartă mănuși de cauciuc. Animalele moarte sau 
bolnave sunt distruse, ca virusul să nu se poată răspândi. 

Ai acasă un canar sau un peruș? Sau și o altă pasăre? Pune colivia mereu înăuntru. Atunci nu 
pot ajunge la ea alte păsări. De asemenea, păstrează colivia mereu curată. Și spală-te pe mâini după 
ce ai mângâiat pasărea. Să te speli pe mâini e mereu cea mai bună metodă de a te proteja de boli. 

Călătorești într-o țară unde a fost gripă aviară? Atunci stai departe de găini, rațe, gâște, 
porumbei, curcani și păsări sălbatice. Nu te plimba nici prin ferme sau piețe de păsări. 
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PUDRĂ 
 
În majoritatea țărilor, posibilitatea ca oamenii să facă gripă aviară este extrem de redusă. Și în Asia 
s-au infectat doar extrem de puțini oameni. Ce vezi la televizor sau citești în ziar este adesea cel 
mai rău lucru care se poate întâmpla. Deci nu-ți face prea multe griji. 

Ca să te liniștesc de tot, mai e ceva. În 2014, cercetătorii olandezi au creat o pudră pe care o 
poți presăra peste găini și alte păsări, ca să nu se îmbolnăvească. 
 

 
Testează-ți cunoștințele! 
 

Întrebarea 1: De la care virus gripal te îmbolnăvești cel mai puțin? 
A) Influenza A 
B) Influenza B 
C) Influenza C 
Întrebarea 2: Ceea ce numim gripă stomacală este de fapt o inflamație a intestinului. 
A) Adevărat 
B) Fals 
Întrebarea 3: Ce gripă a străbătut întreaga lume în 1968? 
A) Gripa asiatică 
B) Gripa spaniolă 
C) Gripa Hong Kong 
Întrebarea 4: Răcești dacă ieși cu părul ud în bătaia vântului după înot. 
A) Adevărat 
B) Fals 
Întrebarea 5: Cum se numește virusul care provoacă gripa aviară? 
A) H5N1 
B) G5N1 
C) H6N1 
Întrebarea 6: Copiii sau bătrânii se pot îmbolnăvi foarte grav de la o gripă obișnuită. 
A) Adevărat 
B) Fals 
Întrebarea 7: Dacă ai gastroenterită, ce trebuie să faci cel mai mult? 
A) Să mănânci 
B) Să te joci 
C) Să bei 
Întrebarea 8: Păsările migratoare transmit gripa aviară dintr-o țară în alta. 
A) Adevărat 
B) Fals 
Întrebarea 9: Cum se răspândește de obicei virusul gripal? 
A) Prin mucii altei persoane 
B) Apucând o clanță 
C) Jucând un joc video 
D) Toate variantele de mai sus 
Întrebarea 10: În majoritatea țărilor, există o posibilitate foarte mare ca oamenii să ia gripă aviară. 
A) Adevărat 
B) Fals 

 
 



 
 
 

 
 
06 

4. CE MICROBI SUNT NIȘTE ADEVĂRAȚI 
UCIGAȘI? 

 
1. Ce virus provoacă SIDA? 
 

Majoritatea microbilor sunt inofensivi sau chiar folositori. Dar natura ne-a împovărat și cu câțiva 
adevărați monștri. Microbi de la care vomităm, facem răni cu puroi sau sângerăm. Microorganisme 
care ne îmbolnăvesc foarte grav. Uneori atât de grav încât putem muri. 

Unul dintre acești monștri este virusul HIV. HIV provoacă boala SIDA. Aceasta a izbucnit în 
1985 și, între timp, este prezentă peste tot în lume. De la ea au murit deja mai bine de douăzeci de 
milioane de oameni! Peste treizeci de milioane de oameni din întreaga lume sunt infectați cu 
virusul HIV. Numărul morților va mai crește în anii următori. 

 
CAVALERI 
 

Nu virusul HIV însuși omoară oamenii. Virusul lucrează foarte viclean. Se instalează în corpul tău 
și îți distruge imunitatea. Asta înseamnă mijloacele pe care corpul tău le are ca să atace intrușii.  

Dacă în corpul tău ajung agenți patogeni, corpul tău produce anticorpi ca să îi anihileze. 
Gândește-te iar la cavalerii (anticorpii) care apără castelul (corpul tău). 

Ei bine, virusul HIV infectează sau omoară cavalerii. Și dacă rămân prea puțini cavaleri, atunci 
alți intruși pătrund foarte ușor în castel. Virusul HIV deschide larg poarta castelului. Cine este 
infectat cu el nu se mai poate apăra împotriva altor microbi care provoacă boli. 

Tot felul de agenți patogeni ajung astfel în corpul pacienților HIV. Deseori, aceștia mor de 
afecțiuni pulmonare, infecții ale pielii sau alte boli. 

Virusul HIV îți distruge foarte lent imunitatea. Nu omoară întreaga oaste de cavaleri dintr-
odată. Lupta poate să țină ani de zile. De aceea, cel infectat cu virusul HIV nu se îmbolnăvește 
imediat. SIDA este o boală care poate dura ani de zile. 

 
O GRĂMADĂ DE BANI 

 
În zilele noastre, există medicamente care încearcă să învingă virusul HIV. Nu pot vindeca SIDA. 
Pot doar să țină boala sub control. Cei infectați cu virusul HIV trebuie să ia zilnic medicamentele. 
Toată viața. Din păcate, medicamentele costă o grămadă de bani. În zonele mai sărace ale lumii, 
precum Africa, adesea oamenii nu le pot plăti. Tocmai în Africa virusul se răspândește acum cel mai 
repede. Tot în Africa această boală temută va secera cele mai multe vieți în anii următori. 

 
2. Ce este ciuma? 

 
Virusul HIV este cel mai cumplit monstru al vremurilor noastre. Și în Evul Mediu exista un microb 
mortal: bacteria care provoacă ciuma. În câțiva ani, între 1347 și 1351, au murit în întreaga lume 
aproximativ 75 de milioane de oameni de „Moartea Neagră”! 

Ciuma a apărut în Asia. În Europa, boala a izbucnit pentru prima oară în Italia. De acolo, 
ciuma s-a răspândit peste Africa de Nord, Spania, Franța și Elveția. Prin Elveția a luat-o apoi către 
răsărit, spre Ungaria. Pentru scurt timp, boala a părut să dispară, dar după un an a apărut în Anglia 
și Scoția. De acolo a ajuns în Norvegia și Suedia și, în cele din urmă, în Rusia. 

 
PEDEAPSĂ DE LA DUMNEZEU 
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După estimări, ciuma a exterminat cam o treime din populația Europei. În Evul Mediu, oamenii 
încă nu știau de unde vine ciuma. La început au crezut că este o pedeapsă venită de la Dumnezeu. 

Însă nu doar necredincioșii mureau de ciumă. Mureau și cei foarte credincioși. De aceea, 
oamenii au început să aibă îndoieli. Apoi i-au învinovățit pe evrei, care ar fi otrăvit fântânile. E 
adevărat că evreii se îmbolnăveau mai greu. Asta se întâmpla pentru că evreii respectau mai mult 
regulile de igienă decât alți oameni. Își păstrau casele și mai ales bucătăriile mai curate. Și se și 
spălau mai des. 

De fapt, o bacterie era răspunzătoare pentru ciumă. Aceasta a ajuns la om prin puricii infectați 
de pe șobolani. Un purice sugea sânge infectat dintr-un șobolan iar pe urmă înțepa un om și astfel 
transmitea bacteria. Boala putea lua două forme: ciuma bubonică și ciuma pulmonară. 

 
CIUMA BUBONICĂ 

 
La ciuma bubonică, bacteriile cauzau umflături dureroase la subsuori, la gât și în zona inghinală. 
Buboanele puteau deveni mari cât o portocală. Uneori se deschideau și din ele curgeau puroi și 
sânge. Venele pierdeau sânge, care se coagula sub piele. De aceea, pielea arăta neagră. Boala a 
capătat astfel numele de „Moartea Neagră”. Cine se îmbolnăvea de ciumă bubonică murea în 
decursul unei săptămâni. 

 
CIUMĂ PULMONARĂ 

 
În anumite cazuri, bacteria ciumei afecta plămânii. Cine avea ciumă pulmonară începea să 
transpire foarte tare și vomita sânge. Sângele umplea încet plămânii. Aproape nimeni nu 
supraviețuia bolii. 

Bacteria ciumei este cel mai mortal microb cunoscut vreodată de către om, deși există șansa ca 
virusul HIV să o ajungă cândva din urmă în ceea ce privește numărul de victime. Bacteria ciumei 
încă există, dar acum este ținută sub control datorită antibioticelor. 

 
3. Cum faci malarie? 

 
În fiecare an, între trei și cinci sute de milioane de oameni contractează această boală. Mai bine de 
un milion dintre ei mor! 

Malaria apare mai ales în țările unde clima e caldă și umedă. Cei mai mulți cad victime în 
Africa și America de Sud. Dar și în România poate apărea malaria. Anual, vreo 30 de români iau 
boala dintr-o țară caldă și o aduc cu ei acasă. Unii chiar mor de la ea. 

 
CĂLĂTORIE 

 
Microbul care provoacă malaria este un parazit. Un parazit poate să supraviețuiască doar datorită 
unei gazde. În acest caz, omul. Să pătrunzi în corpul unui om nu e mereu ușor. De aceea, parazitul 
malariei călătorește cu un țânțar. Când țânțarul înțeapă un om, se trecoară și el iute înăuntru. Așa 
se poate răspândi repede de la om la om. Fiecare țânțar care înțeapă un om infectat duce cu el 
parazitul la următorul om pe care îl înțeapă. 

Odată ajuns în corpul omului, parazitul malariei se instalează în ficat. Acolo începe să se 
înmulțească în liniște. După o săptămână, paraziții sunt cu miile! Această mică armată se aruncă în 
sânge și omoară celulele roșii. Câteva zile mai târziu, izbucnește boala. 

Dacă ai malarie, ai frisoane reci și apoi febră. Simptomele seamănă cu cele ale gripei. Deseori, 
la acestea se adaugă și durerile de cap și cele musculare. Uneori îți vine și să vomiți sau faci diaree. 
Dacă iei medicamentele potrivite, te poți vindeca în două săptămâni. Fără medicamente, poți să 
mori. 
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PLASĂ DE ȚÂNȚARI 

 
În cazul în care călătorești într-o țară unde e malarie, trebuie să te protejezi. Fiecare țânțar care te 
înțeapă poate să poate parazitul malariei. Ține așadar insectele la distanță. Unge-te cu soluție 
împotriva țânțarilor. Atunci aceștia vor sta departe de tine! Dar tot trebuie să dormi sub o plasă de 
țânțari. Noaptea, ei sunt foarte activi. După asfințitul soarelui, oricum cel mai bine e să porți haine 
care îți acoperă tot corpul. 

În ciuda acestor măsuri de precauție, poți totuși să fii înțepat. De aceea, e important să iei 
pastile împotriva malariei înainte de plecare. 

Cei care mor de malarie adesea nu au luat aceste pastile. Uneori sunt oameni care nu au 
recunoscut primele semne ale bolii. Cred că este doar o gripă. De aceea, tratamentul vine prea 
târziu. 

În țările în care apare malaria, deseori lumea face boala de mai multe ori una după alta. Uneori 
nu reușesc să își revină suficient între timp. Mai ales copiii din țările sărace, care sunt deja slăbiți de 
la prea puțină hrană, prezintă un risc mare de a muri. 

 
4. Care sunt cele mai periculoase virusuri? 

 
Unul dintre cei mai periculoși microbi de pe glob este virusul ebola. Ebola face parte dintr-un grup 
de virusuri care provoacă sângerări interne. Sângele curge afară din toate orificiile bolnavului. Din 
gură, din nas, da, chiar din ochi! 

Dacă ești infectat cu ebola, ai doar o șansă la zece de a supraviețui. Adică din zece oameni care 
iau ebola, nouă mor. Asta face ebola să fie unul dintre cei mai mortali microbi pe care îi cunoaștem. 
Ebola nu se poate vindeca. Nu există medicamente împotriva ei. Virusul a apărut pentru prima oară 
în 1976 în Sudan. În secolul XXI, a izbucnit de mai multe ori în Congo. Acolo au murit în vara 
anului 2019 peste 1500 de oameni din cauza virusului. 

 
BUCATĂ DE SFOARĂ 

 
Virusul Ebola este un virus filiform. Sub microscop, arată ca o bucată de sfoară. 
Se instalează în ficatul omului. De acolo, contaminează treptat alte organe. Virusurile provoacă 
mici crăpături, prin care curge sângele din venele aflate în corp. Bolnavul face mai întâi febră, are o 
durere puternică de cap și dureri fulgerătoare prin tot corpul. Două-trei zile mai târziu moare. În 
ultima etapă, îi curge sângele afară din toate orificiile corpului. 

 
MUSAFIR LA LILIECI 
 

Virusul ebola apare doar o dată la câțiva ani. Unde rămâne între timp? Oamenii de știință încă nu 
au aflat răspunsul. Unii cred că virusul supraviețuiește în maimuțe. Alții sunt de părere că se 
ascunde în lilieci. Cercetările au arătat că anumite specii de lilieci au anticorpi împotriva ebolei. 
Dacă virusul pătrunde în corpul lor, nu se îmbolnăvesc. Așadar, s-ar putea ca liliecii să fie gazda 
naturală a virusului ebola. Dar nu este sigur. 
 
INCURABIL 
 
Ebola este o boală incurabilă. Nu există niciun medicament împotriva ei. Oamenii de știință încă 
sunt în căutarea unuia. Cei care au supraviețuit bolii nu s-au mai infectat a doua oară. Pesemne, 
după un timp, corpul uman poate să se protejeze singur îndeajuns împotriva virusului. Așa se 
întâmplă, de exemplu, în cazul unei gripe obișnuite. Dar asta nu e nici pe departe sigur. 
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Deși ebola nu izbucnește atât de des, e un microb pe care nu ți-ai dori să-l întâlnești. Chiar e un 
ticălos. 

 
CORONA ȘI COVID-19 

 
Corona este cuvântul latin pentru coroană. La microscop, protuberanțele din exteriorul virusului 
seamănă cu un fel de cunună sau coroană. Un coronavirus a provocat în 2002 infecția respiratorie 
SARS (prescurtare de la Sindrom Respirator Acut Sever). Aproape 800 de oameni au murit din 
cauza lui, mai ales în China. Era prima oară când oamenii se infectau cu un coronavirus mortal.  

În decembrie 2019, în China apare noul coronavirus SARS-CoV2. La începutul lui 2020, acest 
virus face ravagii prin multe părți ale lumii. Celor infectați le curge nasul, tușesc, îi doare gâtul, au 
dureri musculare, uneori respiră cu greutate. Par să aibă o gripă obișnuită. Unii fac o infecție 
pulmonară și mor. Medicii îi dau acestei boli noi numele de COVID 19 (prescurtarea de la 
coronavirus disease 2019). 

 
ȘARPELE DIN WUHAN 

 
Primii oameni care s-au îmbolnăvit au vizitat cu toții o piață de animale din Wuhan. Acesta este un 
oraș de 10 milioane de locuitori din China, are mai mulți locuitori decât Moldova și Transilvania la 
un loc. 

Oamenii de știință cred că noul coronavirus a trecut la om de la un animal. Probabil un liliac. 
Poate și un fel de șarpe. 

 
PANDEMIE 

 
La sfârșitul lunii ianuarie 2020, mai mult de 10.000 de oameni au coronavirus. În luna următoare, 
lovește în alte țări asiatice și de asemenea în Europa. La sfârșitul lui martie 2020, sunt peste 
500.000 de oameni infectați în 135 de țări. Mai mult de 20.000 de oameni au murit. Corona devine 
atunci o adevărată pandemie. Adică o boală contagioasă care atacă aproape pe toată lumea. 

 
PĂSTREAZĂ DISTANȚA 

 
Cum iei corona? Ca o gripă obișnuită. Prin mucusul care zboară prin aer, când cineva tușește sau 
strănută. De aceea, în vremurile coronavirusului este foarte important să te speli des și bine pe 
mâini. Dacă trebuie să strănuți, fă-o în cot. Folosește un șervețel de hârtie și aruncă-l. Nu-ți atinge 
fața. Nu da mâna cu alții. Păstrează o distanță de un metru și jumătate. Este nevoie să porți mască, 
aceasta nu este utilă doar pentru doctori și infirmieri. 

 
AI GRIJĂ DE BUNICUL ȘI BUNICA 

 
Dacă ai virusul, durează în medie cinci zile înainte să te îmbolnăvești. Uneori durează și două 
săptămâni. Unii oameni nu se îmbolnăvesc deloc. În toată perioada în care te simți bine, îi infectezi 
pe ceilalți. De obicei, copiii nu se îmbolnăvesc foarte tare. Unii oameni, mai ales cei bătrâni, se 
îmbonăvesc foarte grav și pot muri. Așadar, nu te apropia de bunicul și bunica atunci când circulă 
corona. Dacă ai virusul, infectezi alte două persoane, care la rândul lor infectează altele două. Și așa 
mai departe. Dacă nu respecți măsurile de precauție, într-o săptămână ajung să se infecteze sute de 
oameni. 

 
STAȚI ACASĂ! 
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Nu există medicamente împotriva coronavirusului. De aceea, este important să se infecteze cât mai 
puțini oameni. Dacă se îmbolnăvesc prea mulți în același timp, spitalele nu pot face față. În 2020, 
guvernul a luat măsuri pentru a limita cât mai mult contactul dintre oameni. “Stați acasă”, spune 
președintele român Klaus Iohannis. Nu avem voie să ieșim, la fel ca găinile când este gripă aviară. 
Țările se închid. Intră în lockdown, cum se spune cu un cuvânt englezesc. 

 
HÂRTIA IGIENICĂ ÎNAINTE DE TOATE! 

 
În timpul unei pandemii, oamenii intră uneori în panică. Se tem că magazinele se închid și că nu va 
mai fi mâncare. La începutul crizei coronavirusului, oamenii au dat năvală în supermarketuri ca să 
își facă provizii de paste și orez, să adune mâncare pentru o perioadă mai lungă. La fel ca un 
hamster. Ciudat a fost că și hârtia igienică s-a terminat cât ai zice pește.  
 

ÎN CĂUTAREA UNUI VACCIN 
 
La sfârșitul lunii martie 2020, China pare să țină virusul sub control. Restul lumii speră ca situația 
să se amelioreze rapid. Oamenii de știință pornesc în căutarea unui mijloc cu ajutorul căruia să nu 
ne îmbolnăvim de coronavirus. Un vaccin. 
 


