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Zkuste si vzít krajíc chleba, polít ho vodou z vodovodu, projet se s ním po
kuchyňské lince nebo dole po linoleu, krajíc dát do sklenice a pomocí igelitu a
gumičky sklenici neprodyšně uzavřít.
Za den nebo dva uvidíte, kolik rozmanitě barevných plísňových kolonií na
něm vyrostlo.
Tohle je svět, ve kterém žijeme, tohle dýcháme. Všude kolem nás jsou
neviditelné spory plísní, jsou zde bakterie, viry, s každým nádechem a s
každých soustem potravy je do sebe dostáváme. Naneštěstí nelze tělo
člověka neprodyšně uzavřít. Dýcháme, vydechujeme, jíme.
První obranou je kůže, pokud není poraněná, funguje jako hradba. Žaludek
obsahuje žaludeční šťávy, jejichž pH je 1, tyto šťávy jsou tak kyselé, že umí
rozpustit hřebík (ale nezkoušejte prosím). Většina těch plísní a bakterií a virů
prostředí žaludku nepřežije. Jsou ale důležité výjimky: virus hepatitidy A
proniká do těla skrze trávicí trakt.
V plicích funguje řasinkový epitel, který vrstvu hlenu žene stále směrem
vzhůru. Jak do bažiny se v něm polapí vdechnuté plísně a bakterie. Pak
pliveme nebo polykáme.
Pokud přece jen dojde k proražení první linie obrany, následuje druhá linie
obrany, v krvi máme bílé krvinky, které umí neuvěřitelné věci: rozpoznat
vlastní buňky od cizích. Jak policejní patroly prochází ulicemi našeho těla,
kontrolují občanské průkazy a když naleznou cizí bakterii nebo virus, pohltí je.
Prudce reagují i na cizí buňky transplantovaných orgánů, dokonce i na cizí
chemikálie. Nic ale nefunguje dokonale, bakterie Streptococcus
pneumoniae umí pokrýt buněčnou stěnou svou plasmatickou membránu, a
tak skryje membránové proteiny, které by ji mohly prozradit, Mycobacteriuim
tuberculosis se ochotně nechá pohltit, ale uvnitř fagocytu přežije a je zde
schopna se množit. Policisté navíc občas přehlédnou i vlastní zdivočelé
rakovinové buňky.
Kdo jste se kdy řízli nožem, vidíte jejich práci přímo: do místa prolomení
hradeb se stahují obránci, bitevní pole rudne, zvyšuje se teplota, odtud i slovo
zá-nět, inflammatio, tam ty plameny, flames, slyšíme dobře. Tekutina z
krevních kapilár prosakuje do tkáně a způsobí otok. Hnis jsou mrtvé bílé
krvinky se zabitými nepřáteli, proteiny a tekutina z krevních kapilár.
Třetí linií obrany je specifická obrana, nejinteligentnější a nejsložitější.
Nepřátelský virus nebo bakterie není jen zabita, je rozsekána a její části jsou
představeny dalším buňkám imunitního systému. Tyto buňky jsou jak továrny,

která nyní začnou ve velkém vyrábět protistřely přesně proti tomuto druhu
útočníka, informace o útoku bude navíc v těle uložena na mnoho let, někdy
až do smrti. Výsledek je famózní, říkáme mu sekundární imunitní odpověď.
Pokud dojde k další vlně ataku stejným virem nebo bakterií za rok nebo za
deset let, protiofenzíva lidského těla bude zničující, bude mnohem rychlejší,
masivnější a potrvá déle než při prvním ataku.
Na tomto je založena myšlenka očkování. Škodlivé bakterie usmrtíme,
rozsekáme, dnes již injikujeme do těla očkovance jen jejich neškodné kusy.
Nebo inteligentněji, jak v případě covidu, vytvoříme plán na výrobu jedné
součástky viru, a tento plán injikujeme do těla. Tělo si tu součástku vyrobí,
osahá, pochopí, že je cizí, a buňky imunitního systému součástku dopraví do
továrny, kde se proti covidu začnou vyrábět přesně cílené protistřely. Pokud v
budoucnu dojde k napadení člověka covidem, obranná reakce těla bude
rychlá, masivní a tělo se ubrání.
Takto jsme všichni v dětství dostali vakcinaci HEXA (proti šesti nemocem:
záškrtu, tetanu, černému kašli, infekční žloutence typu B, přenosné dětské
obrně a invazivním onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus
influenzae typu B) a MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Dřív
se na tyto choroby umíralo. Dnes, díky očkování, se už neumírá ani na
tetanus, ani na černý kašel. Zneškodněné části nepřátel předhodíme
lidskému tělu, to si je osahá, vytvoří protilátky a v případě reálného útoku
spustí zničující palbu.
Vakcinace proti viru SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 je variací na
dané téma. Vakcínu jsme vyrobili velmi rychle a dobře.
Není v tom žádná esoterika.
Není to proti žádnému křesťanskému principu. Naopak, nenechat se je proti
pátému přikázání "Nezabiješ", která platí i vůči vlastní osobě.
Je to jedna další vakcinace na jednu novou nemoc.
Než jsme vyrobili vakcínu, na covid-19 zemřelo celosvětově čtyři miliony a u
nás třicet tisíc lidí. Díky vakcinaci se daří nemoc zvládnout.
Nechat se očkovat proti covid-19 není otázka politiky nebo náboženství nebo
filosofie nebo vysoké vědy nebo sociologie nebo rozhlasových diskusí nebo
televizních debat, je to otázka gymnaziální biologie.
Nechte se.
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