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Redaktorzy Journal of Virology mają uprzywilejowaną pozycję do obserwowania wzrostu i rozwoju 
naszej dziedziny. Podczas gdy racjonalne przewidywanie przyszłych wydarzeń opiera się na 
ekstrapolacji tego, co wiemy teraz, nie możemy przewidzieć niespodzianek wynikających z 
nieoczekiwanych wyników badań. Odkrycia związane z wirusologią w ciągu ostatnich 50 lat były po 
prostu zdumiewające i niewiele z nich można było przewidzieć lub nawet wyobrazić na podstawie 
wcześniejszej wiedzy. To nie przypadek, że wirusolodzy odegrali ważną rolę w rewolucjach 
biologicznych ubiegłego wieku. Wirusowe produkty genowe angażują wszystkie kluczowe węzły 
biologii, od atomowej do organizmowej, a zatem służą jako idealne narzędzia do analizy najbardziej 
skomplikowanych procesów życiowych. Naszą radością i wyzwaniem jest identyfikacja i zrozumienie 
tych węzłów biologicznych oraz ekstrapolacja z tych informacji, w jaki sposób wirusy replikują się, 
rozprzestrzeniają, a czasem powodują choroby. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że wirusologia 
w XXI wieku będzie nadal dobrze prosperować. Omawiamy kilka ogólnych sił napędzających 
przyszłość naszej dyscypliny: rozwój technologii, zdrowie publiczne, przetwarzanie informacji i, 
oczywiście, osobista ciekawość. Być może, co ważniejsze, aby zapewnić maksymalny zwrot naukowy, 
musimy nadal dawać szansę wyobraźni i przypadkowości. 
 
PERSPEKTYWA HISTORYCZNA 
Wirusy i choroby wirusowe były w centrach nauki, rolnictwo i medycyna od tysiącleci, a niektóre z 
naszych największych wyzwań i triumfów dotyczyły wirusologii. Ospa jest najlepszym przykładem: 
największy zabójca ludzkości, który dosłownie zmienił bieg historii podczas europejskiego podboju 
Nowego Świata, jest także jedyną chorobą, która została kiedykolwiek wyeliminowana na całym 
świecie. To niezwykłe osiągnięcie zaczęło się od naukowej demonstracji Edwarda Jennera w 1796 r., 
Że zaszczepienie zmianami ospy krowiej zapewnia ochronę przed znacznie bardziej zjadliwym 
głównym wirusem variola. Wspólne ogólnoświatowe wysiłki w zakresie szczepień przeciwko ospie 
prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia doprowadziły do wyeliminowania choroby do 1979 
r. Przełom w dziedzinie szczepień przeciwko ospie był tylko pierwszym z serii ważnych badań i odkryć 
zainspirowanych badaniem wirusów. W tabelach 1 i 2 wymieniono wiele z tych osiągnięć i 
podkreślono wkład wirusologii i wirusologów w nasze zrozumienie podstawowych funkcji 
komórkowych i mechanizmów chorobowych. 
 

 
 



 
 
Większość początkowej uwagi wirusologów koncentrowała się na wirusach jako czynnikach 
wywołujących choroby, a w tej dziedzinie poczyniono znaczne postępy. Wielu ostrym infekcjom 
wirusowym zapobiega się lub kontroluje w wielu częściach świata poprzez szczepienia i inne środki 
zdrowia publicznego. W rezultacie plagi wirusowe, takie jak odra, zapalenie polio, wścieklizna i żółta 
gorączka, są obecnie rzadkie w rozwiniętym świecie. Liczne skuteczne leki przeciwwirusowe są 
również szeroko stosowane. Teraz wiemy, że znaczna część światowego obciążenia rakiem jest 
spowodowana infekcjami wirusowymi, najczęściej wirusem zapalenia wątroby typu B i infekcjami 
wirusem brodawczaka ludzkiego, i obu można zapobiec poprzez szczepienia. Wszystkie te postępy 
wynikały z podstawowych badań replikacji wirusa, transmisji i patogenezy. Pozostają jednak poważne 
wyzwania. Co pewien czas pojawiają się nowe wirusy, które powodują wielką tragedię osobistą i 
społeczną. AIDS, wywołane przez ludzki wirus niedoboru odporności typu 1 (HIV-1), pozostaje 
decydującą epidemią naszych czasów, której prawdziwych kosztów nie można obliczyć. Chociaż 
epidemia ciężkiego ostrego zespołu oddechowego (SARS) była krótka, wirusy dengi i Zachodniego 
Nilu nadal się tlą, a wirusy Chikungunya, wirus małpiej ospy, wirus Ebola i inne wirusy gorączki 
krwotocznej kucają w ciemności. Wirus ptasiej grypy H5N1 nadal sporadycznie infekuje ludzi w Azji 
Południowo-Wschodniej i gdzie indziej. Pojawienie się nowej pandemii grypy lub wirusowego ataku 



bioterroryzmu może mieć katastrofalne konsekwencje dla zdrowia publicznego, 
handlu i dyskursu obywatelskiego. 
 
Wirusy powodują również poważne choroby roślin i zwierząt gospodarskich. Epidemia pryszczycy w 
2001 r. W Wielkiej Brytanii zdewastowała przemysł wołowy. Wirus ospy śliwowej, który 
zdziesiątkował pestkowe drzewa owocowe w Europie od wczesnych lat XX wieku, rozprzestrzenił się 
teraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wirusy są zamieszane w chorobę, która niszczy nasze 
pszczoły miodne, zagrażając naturalnym cyklom zapylania, a tym samym znacznej części rolnictwa. 
Oprócz znaczenia medycznego i rolnego wirusy są świetnymi nauczycielami, a ich lekcje nie 
ograniczają się do chorób wirusowych. Replikacja wirusa jest ściśle zależna od struktury komórkowej, 
metabolizmu i mechanizmów biochemicznych. W rezultacie wirusowe produkty genów wchodzą w 
interakcje z kluczowymi węzłami regulacyjnymi, które kontrolują funkcje komórek, co ułatwia 
identyfikację i charakterystykę tych węzłów i kontrolowanych przez nie sieci. Rzeczywiście, lista 
ważnych odkryć odkrytych w badaniach replikacji i transformacji wirusów jest długa: istnienie mRNA i 
przetwarzania mRNA, w tym splicingu, nakładania i poliadenylacji; elementy kontroli transkrypcji i 
czynniki transkrypcyjne; mechanizmy wyciszania genów; onkogeny komórkowe i białka supresorowe 
nowotworów; oraz szlaki przekazywania sygnałów i kinazy tyrozynowe, żeby wymienić tylko kilka. 
Rewolucja w biologii strukturalnej, początkowo dziwaczna idea, że procesy życiowe można zrozumieć 
na poziomie chemicznym, a ostatecznie na poziomie atomowym, została poparta krystalizacją wirusa 
mozaiki tytoniowej przez Wendella Stanleya w latach 30. XX wieku. Ta linia badań dała obrazy w 
wysokiej rozdzielczości struktur białek wirusowych i samych cząstek wirusa, największych struktur 
biologicznych znanych na poziomie atomowym. Biologia molekularna wyłoniła się z badań wirusów 
bakteryjnych. Badania „niekonwencjonalnych wirusów” doprowadziły do odkrycia wiroidów i 
prionów oraz koncepcji chorób fałdowania białek. 
 
Genomy wirusowe kodują produkty genów, które modulują obronę gospodarza, w tym odpowiedź 
immunologiczną, skomplikowany system, który ewoluował w dużej mierze, aby chronić nas przed 
atakującymi mikroorganizmami, takimi jak wirusy. Idealnie patogeny są usuwane przez obronę 
immunologiczną przy minimalnym uszkodzeniu gospodarza. Jednak w tym procesie same 
mechanizmy odpornościowe mogą również powodować uszkodzenia (immunopatologia). 
Rzeczywiście, wiele wirusowych chorób klinicznych ma charakter immunopatologiczny, jak pokazano 
w infekcjach od zwykłego przeziębienia do AIDS. Badania interakcji między wirusami i komórkami 
ujawniły wiele aspektów odporności, w tym wyjaśnienie funkcji antygenu zgodności tkankowej, 
wewnętrznych mechanizmów obrony komórki, takich jak apoptoza, interferony i interferencja RNA 
oraz wyrafinowane wirusowe środki zaradcze w celu uniknięcia odpowiedzi immunologicznej u 
gospodarza lub jego antagonizacji. W rzeczywistości dyscyplina ta została wymyślona przez 
niektórych jako „antyimmunologia”, aby podkreślić ścisły związek ewolucyjny między układem 
odpornościowym kręgowców a patogenami drobnoustrojowymi. 
 
Wiele technologii zastosowanych do badania genów komórkowych zostało najpierw opracowanych i 
udoskonalonych przy użyciu mniejszych i łatwiejszych do manipulacji genomów wirusowych, w tym 
mapowania enzymów restrykcyjnych, klonowania molekularnego i sekwencjonowania genomu. 
Rzeczywiście, dziedzina inżynierii genetycznej i przemysł biotechnologiczny 
inkubowano w laboratoriach wirusologicznych. Wirusy i wirusowe produkty genowe stały się także 
cennymi narzędziami do badania wielu aspektów biologii i potencjalnie do leczenia chorób. Narzędzia 
te obejmują odwrotną transkryptazę do syntezy cDNA, wektory wirusowe do dostarczania genów i 
produkcji białka, technologię zwierząt transgenicznych, szczepienia i terapię onkolityczną, która 
próbuje wykorzystać zdolność niektórych wirusów do specyficznego infekowania i zabijania komórek 
rakowych. Trwają badania mające na celu ustalenie, czy to podejście jest skuteczne w leczeniu 
ludzkich nowotworów. Krytyczna wiedza może również pochodzić z nieoczekiwanych źródeł. Proste, 
wysoko wyrażone wirusy roślinne zostały opracowane w systemach modelowych do identyfikacji 
czynników gospodarza zaangażowanych w replikację, translację i inne procesy podstawowe dla 



wszystkich wirusów. Wirusy roślin są również doskonałym narzędziem do biotechnologii i 
nanotechnologii. W tym drugim przypadku wiriony zapewniają naturalne komory reakcyjne do 
precyzyjnej syntezy nanocząstek, a także cyfrowe komponenty pamięci po kompleksowaniu z 
metalami. 
Jak krótko nakreślono w tej sekcji, wirusologia odegrała ważną rolę w biologii XX wieku. Liczne 
nagrody Nobla przyznane wirusologom są jedną z miar wpływu wirusologii (Tabela 2). W tym eseju 
podkreślamy niektóre obszary, w których wirusologia będzie nadal podejmować poważne wyzwania i 
zapewniać nowe i ważne informacje. 
 

 
 
ROZWÓJ TECHNOLOGII 
 
Do niedawna jedyną mikrobiomą, którą mogliśmy zidentyfikować w złożonej społeczności (np. Flora 
jelitowa lub woda morska) były te, które moglibyśmy uprawiać. Badania w XXI wieku umożliwią 
identyfikację nowych rodzin organizmów (w tym wirusów) poprzez szybkie sekwencjonowanie RNA i 
DNA. Na przykład technologia „głębokiego sekwencjonowania” mieszanych populacji występujących 
w wydzielinach oddechowych i treści żołądkowo-jelitowej ujawnia nowe rodziny wirusów, zarówno 
patogenne, jak i niepatogenne. Rzeczywiście, nowe poliomawirusy, wirusy morskie i bakteriofagi 
zostały zidentyfikowane za pomocą technik opartych na sekwencji połączonych z analizami 
genomowymi i metagenomicznymi. Uderzające jest to, że niektóre białka wirusowe ujawnione w tych 
badaniach wykazują niewielkie podobieństwo genetyczne do znanych wirusów, co sugeruje istnienie 
wszechświata nowych wirusów oczekujących na badania. 



 
 
W miarę postępu technicznego odkrycia patogenów wirusowych uzyskamy lepsze zrozumienie 
patogenezy „chorób sierocych”, szersze uznanie cykli zoonotycznych oraz lepsze zrozumienie, w jaki 
sposób infekcje wirusowe bezpośrednio lub pośrednio powodują lub modulują choroby przewlekłe 
(np. zespoły autoimmunologiczne, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe i choroby 
neurologiczne). Te nowe informacje podkreślą rolę wirusów w pojawiających się chorobach 
zakaźnych, interfejs między genami wirusowymi a mechanizmami obronnymi gospodarza 
(autonomiczna obrona komórkowa, a także odporność wrodzona i nabyta) oraz siły, które napędzają 
wzorce ostrych i uporczywych infekcji u roślin i zwierzęta. Możemy znaleźć wirusy, które zajmują 
nisze równoważne bakteriom komensalnym. Podejścia genomowe kierują obecnie tymi nowymi 
odkryciami. Kiedy głębokie sekwencjonowanie kwasów nukleinowych w złożonej próbce łączy się z 
innymi potężnymi technologiami, takimi jak spektrometria masowa, proteomika, obrazowanie 
optyczne i wysokowydajne badania przesiewowe przy użyciu małych cząsteczek i krótkich RNA o 
strukturze spinki do włosów (shRNA), możemy być pewni, że nowy sposób odkrywania nowych 
wirusy i ich antagoniści rzeczywiście będą pełne. W podobny sposób, wysokowydajne techniki 
sekwencjonowania i mapowania genów, dostępność sekwencji genomu ludzi i innych organizmów 
oraz proteomika i metabolomika zapewnią nam zdolność do badania determinant wirulencji 
gospodarza na sposoby wcześniej niewyobrażalne. Pełne sekwencjonowanie genomów ssaków i 
rozwój technologii interferencji RNA sprawiają, że praktyczne jest systematyczne testowanie roli 
każdego genu komórkowego w infekcji wirusowej. Zastosowanie takich badań przesiewowych w 
badaniach nad HIV, wirusem zapalenia wątroby typu C i replikacją wirusa Zachodniego Nilu pozwoliło 
zidentyfikować setki genów komórkowych wymaganych do zakażenia.  
Podobnie badania asocjacyjne całego genomu i inne analizy genetyczne pozwolą zidentyfikować 
dodatkowe geny wymagane do zakażenia, patogenezy i transmisji u różnych gospodarzy. 



Identyfikacja genów i szlaków gospodarza, które nadają podatność lub oporność na infekcję w 
kontekście całego organizmu, doprowadzi do nowych terapii przeciwwirusowych i ulepszonych 
strategii zapobiegania wirusom. Pomimo ekscytujących odkryć identyfikacja nowych wirusów 
stanowi poważne wyzwanie. Czy te wirusy są prawdziwymi patogenami, czy rzeczywiście mogą mieć 
symbiotyczne związki z organizmami gospodarza? Na przykład, być może infekcja tymi środkami 
stymuluje lokalne i ogólnoustrojowe odpowiedzi immunologiczne, które chronią lub tłumią 
odpowiedzi przyczyniające się do patogenezy przez bardziej zjadliwe drobnoustroje. Analiza tych 
skomplikowanych powiązań mikrobiologicznych niewątpliwie dostarczy nieoczekiwanych informacji 
na temat wirusów i ich gospodarzy. Prace te będą wymagały dokładnych badań epidemiologicznych i 
klinicznych, w których uczestniczy się częściowo dzięki postępowi technologicznemu. 
 
Systemowe podejście do wirusologii. Zamiast badania jednego genu lub produktu genowego na raz, 
badanie dużych grup genów lub produktów genowych umożliwia identyfikację podstawowych sieci 
biologicznych. Przez sieci rozumiemy złożone i wzajemnie powiązane procesy wewnątrzkomórkowe, 
które kontrolują, na przykład, ekspresję genów, biogenezę organelli i metabolizm, a także sieci 
komunikacji międzykomórkowej na poziomie tkanek, narządów i całego organizmu. Podstawową 
przesłanką jest przepływ informacji przez te sieci, a choroby powstają, gdy sieci te są zaburzone, 
powodując zmiany w architekturze sieci i dynamice przepływu informacji. Przyszłe badania 
patogenezy wirusowej można rozpatrywać w kategoriach konkretnych sygnatur wirusowych 
nierównowagi sieci, które nie wpływają tylko na jeden szlak, ale zmieniają podstawową równowagę 
homeostatyczną komórki, organizmu lub populacji. Interakcje wirusa produkty genów z tymi sieciami 
prawdopodobnie będą się różnić w różnych typach komórek i tkankach. Postęp technologiczny w 
hodowli komórek i narządów umożliwi badanie in vitro infekcji wirusowych w warunkach, które 
dokładniej naśladują środowisko in vivo. Wysiłek ten poszerzy nasze zrozumienie wzajemnego 
oddziaływania społeczności drobnoustrojów i komórek gospodarza w całym organizmie. Po 
osiągnięciu takiego zrozumienia, możemy być w stanie lepiej zidentyfikować geny komórkowe 
związane z ryzykiem choroby, a zatem przewidzieć, którzy gospodarze ludzcy lub zwierzęcy powinni 
zostać zaszczepieni lub profilaktyczni. 

 
 
Postęp techniczny w biologii systemów otworzy drzwi do „mikrobiologii systemów”. Wirusy będą 
coraz częściej postrzegane nie w izolacji od ich gospodarzy komórkowych lub organizmowych, ale w 
prawdziwym świecie ekosystemu drobnoustrojów, w którym pojedynczy gospodarz jest 
zainfekowany mnóstwem drobnoustrojów, w tym wieloma wirusami. 
Zrozumienie interakcji między gospodarzem a kilkoma wirusowymi lub innymi drobnoustrojami, 
które jednocześnie lub sekwencyjnie go zarażają, może być pouczające na wiele sposobów. 



Na przykład niektóre infekcje wirusowe są związane z miażdżycą i otyłością. Nie jest jednak jasne, czy 
powiązane infekcje wirusowe są przyczynowe, służą jako niezbędne kofaktory lub są całkowicie 
nieistotne. Składniki odpowiedzi zapalnej gospodarza na początkową infekcję, mianowicie cytokiny, 
chemokiny i komórki wrodzonego i adaptacyjnego układu odpornościowego, mogą regulować wynik 
infekcji drugim czynnikiem, nie tylko działając na zainfekowaną komórkę, ale także wpływając na 
niezakażone komórki tego samego organizmu. Takie interakcje mogą być synergistyczne lub 
antagonistyczne. Stopień podatności i wynikowa reakcja komórki zainfekowanej wirusem na wtórną 
infekcję może być modulowana przez wiele czynników komórkowych, takich jak receptory, białka 
antywirusowe, mikroRNA i maszyneria do przemywania białka. Systemowe podejście 
mikrobiologiczne pozwoli nam także w większym stopniu zrozumieć chorobę immunopatologiczną, a 
tym samym być w stanie zminimalizować niepożądane skutki nadmiernie nasilonej odpowiedzi 
immunologicznej. 
Widzimy dobrą przyszłość w dziedzinie „interakcji”, którą definiujemy jako proces, w którym 
wirusowe produkty genowe oddziałują z komórkowymi produktami genowymi, aby wpływać na 
różne fenotypy. Ta dziedzina rozkwitła w badaniach nad onkogenną aktywnością wirusów 
nowotworowych DNA, ale podobne interakcje z pewnością leżą u podstaw dużej odpowiedzi 
komórkowej na infekcję wirusową. Badania nad interakcjami wirus-gospodarz i dynamiką sieci 
pozwolą uzyskać nowe informacje na temat tego, dlaczego niektóre wirusy mogą czasami wchodzić w 
nowe gatunki żywicieli, powodując nowe i nieoczekiwane choroby. W rzeczywistości badania nad 
tym, jak wirusy odzwierzęce stają się ludzkimi patogenami, stały się już głównym przedmiotem 
zainteresowania wirusologii XXI wieku. Jednym z założeń biologii systemów jest to, że sieci 
przetwarzają informacje; dane wyjściowe mogą się różnić w zależności od działania w kluczowych 
węzłach sieci. Dlatego ważnym zastosowaniem biologii systemów nie jest po prostu zbieranie ryz 
danych, ale raczej zakłócanie sieci i przewidywanie zmienionych wyników. Infekcje wirusowe 
umożliwiają przeniesienie systemu ze stanu A (niezainfekowany) do stanu B (zainfekowany) z 
synchronizacją i kontrolą techniczną. Takie podejście do generowania i testowania hipotez będzie 
potężnym narzędziem do zrozumienia kontroli homeostatycznej i patogenezy wirusowej. Podobnie 
jak badania wirusowych produktów genów i ich interakcji z określonymi składnikami komórkowymi 
dostarczyły wielu fundamentalnych informacji na temat poszczególnych komórek, tak wirusologia ma 
duży wkład w nasze rozumienie bardziej złożonych systemów interakcji. Nowe i stare: połączenie 
nowej technologii z ustalonymi procedurami. Czy wraz z pojawieniem się tak ekscytujących nowych 
metod eksperymentalnych nadal będą konieczne metody tradycyjnej wirusologii? Czy oznaczenie 
płytki będzie zgodne z modelem T? Czy możemy wyłączyć nasze inkubatory i zamrozić linie 
komórkowe? Myślimy, że nie. Eksperymenty z wykorzystaniem hodowli komórkowej, klasycznej 
biochemii, modeli zwierzęcych, badań klinicznych i analiz populacyjnych pozostaną istotnymi 
elementami współczesnych i przyszłych badań wirusologicznych. Nowe technologie nie zastąpią ich 
poprzedników, ale dołączą do nich i uzupełnią je. Na przykład charakterystyka nowych wirusów 
odkrytych poprzez głębokie sekwencjonowanie będzie wymagała hodowanych komórek w celu 
zbadania biologii replikacji wirusów, a organizmów gospodarza w celu zbadania patogenezy 
wirusowej i skutków choroby. Przyczynowe powiązanie wirusów z określonymi fenotypami 
chorobowymi będzie wymagało eksperymentalnych infekcji i prób interwencyjnych. W ten sposób 
zestaw narzędzi do wirusologii zostanie ulepszony przez innowacje technologiczne, a nie zastąpiony 
przez nie. 
 
POSTRZEGANIE PUBLICZNE I DORADZTWO. 
Wsparcie i poparcie dla badań wirusologicznych. Stabilność gospodarcza naszego narodu jest ściśle 
powiązana z jego postępem. Najwyższym celem nauki jest poszukiwanie lepszego zrozumienia 
otaczającego nas świata. W wirusologii cel ten przekłada się na postęp w naszym zrozumieniu 
podstawowej biologii i poprawę zdrowia flory i fauny zamieszkujących naszą roślinę. Nie możemy 
unikać potrzeby edukowania opinii publicznej i naszych krajowych liderów na temat ważnego wkładu, 
jaki może wnieść nasza dziedzina. Zaangażowanie naszych świeckich kolegów i liderów politycznych 
na wszystkich poziomach w nasze badania i jego wpływ będzie miało zasadnicze znaczenie dla 



zapewnienia wystarczających funduszy na wsparcie naszych wysiłków. Jednym z przykładów jest 
zatrzymanie w ostatniej dekadzie XX wieku ogromnego postępu w stosowaniu interferencji RNA w 
celu ochrony upraw przed infekcją wysoce niszczącymi wirusami. Wycofanie modyfikacji genetycznej 
upraw opartej na bezpodstawnych obawach pozostawiło niewiele alternatyw 
 
 

 
 
POTRZEBA PUBLICZNA: FINANSOWANIE BADAŃ, KRYZYSY, POSTRZEGANIE PUBLICZNE I 
DORADZTWO. 
Wsparcie i poparcie dla badań wirusologicznych. Stabilność gospodarcza naszego narodu jest ściśle 
powiązana z jego postępem. Najwyższym celem nauki jest poszukiwanie lepszego zrozumienia 
otaczającego nas świata. W wirusologii cel ten przekłada się na postęp w naszym zrozumieniu 
podstawowej biologii i poprawę zdrowia flory i fauny zamieszkujących naszą roślinę. Nie możemy 
unikać potrzeby edukowania opinii publicznej i naszych krajowych liderów na temat ważnego wkładu, 
jaki może wnieść nasza dziedzina. Zaangażowanie naszych świeckich kolegów i liderów politycznych 
na wszystkich poziomach w nasze badania i jego wpływ będzie miało zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia wystarczających funduszy na wsparcie naszych wysiłków. Jednym z przykładów jest 
zatrzymanie w ostatniej dekadzie XX wieku ogromnego postępu w stosowaniu interferencji RNA w 
celu ochrony upraw przed infekcją wysoce niszczącymi wirusami. Wycofanie modyfikacji genetycznej 
upraw opartej na bezpodstawnych obawach pozostawiło niewiele alternatyw dla poradzenia sobie z 
potencjalnie niszczycielskimi stratami upraw na choroby wirusowe. W związku z perspektywą 
światowych niedoborów żywności spowodowanych zmianami klimatu mniejsze inwestycje w 
technologię genetyczną mają poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi. Te i podobne obawy 
stanowią dla społeczności naukowej bogatą okazję do rozwijania w domenie publicznej pomysłów na 
temat nowych osiągnięć technologicznych i opartych na dowodach ocen ryzyka. 
 



 
 
Pojawiające się infekcje. Będziemy nadal obserwować nowe lub nierozpoznane wcześniej infekcje u 
ludzi, zwierząt i roślin. U ludzi takie infekcje będą częściej odzwierzęce (tj. Przenoszenie wirusa z 
dzikich lub udomowionych zwierząt na ludzi z towarzyszącą chorobą). Gdy odkrywamy nowe wirusy i 
wiążymy nowe i dobrze znane wirusy z określonymi chorobami, możemy spodziewać się presji ze 
strony społeczeństwa, aby szybko opracować środki przeciwwirusowe i szczepionki. W zależności od 
poczucia pilności tendencja będzie polegać na przenoszeniu zasobów na „zagrożenie” dnia. 
Na przykład na początku XXI wieku byliśmy świadkami kilku przykładów pojawiających się infekcji, a 
następnie przesadzonych (choć niekoniecznie nieuzasadnionych) reakcji publicznych. Globalne obawy 
i niemal natychmiastowa reakcja naukowców i urzędników służby zdrowia na epidemie wirusów 
SARS i Zachodniego Nilu są tego przykładem. Wkrótce po tych wydarzeniach zaobserwowaliśmy 
rozprzestrzenianie się wirusa Chikungunya w kilku krajach, w których dotychczas nie był znany. Co 
przyniesie jutro? Jak poradzimy sobie z tymi nowymi infekcjami?  
Ulepszony nadzór, szybsze udostępnianie odczynników i przesyłanie informacji, skuteczniejsze 
procedury kwarantanny oraz różne środki zdrowia publicznego niewątpliwie przyczynią się do 
kontrolowania pojawiających się chorób, ale zwiększenie uwagi i zasobów prawdopodobnie zostanie 
przeznaczone na utrzymanie, a także rozszerzenie listy dyżurów leków przeciwwirusowych i 
szczepionek. 
Jednym z poglądów jest to, że powinniśmy przyspieszyć opracowywanie nowych strategii 
antywirusowych w celu ochrony społeczeństwa przed pojawiającymi się infekcjami. Aby były 
skuteczne, leki przeciwwirusowe muszą być bezpieczne i silne i muszą być podawane wkrótce po 
zakażeniu. Wymagania te stanowią znaczne przeszkody w odkrywaniu leków, co ograniczyło liczbę 
leków przeciwwirusowych w warunkach klinicznych stosować w przypadku ostrych infekcji 
związanych z antybiotykami. Niemniej jednak, wiele wysoce skutecznych leków przeciwwirusowych 



jest w powszechnym użyciu, szczególnie przeciwko HIV. Postępy w genetyce, biochemii, biologii 
strukturalnej i biologii obliczeniowej stanowią silną platformę dla przyszłego rozwoju dodatkowych 
leków przeciwwirusowych. Chociaż z pewnością musimy przygotować się na przyszłe zagrożenia, 
rozwój leków antywirusowych nie powinien ignorować wirusów, które stanowią obecnie znaczny 
ciężar choroby. 

 
 
Potrzeba szczepionek. Szczepionki są jednymi z najbardziej opłacalnych środków zapobiegania 
chorobowości i śmiertelności chorób zakaźnych. Jednak ostatnie postępy w opracowywaniu 
szczepionek były nierównomierne. Widzieliśmy wprowadzenie skutecznych szczepionek przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiego i rotawirusa, ale byliśmy świadkami wielu nieudanych prób 
opracowania szczepionki przeciwko HIV. Dlaczego wiele z naszych najbardziej skutecznych 
szczepionek zostało wprowadzonych 20–50 lat temu (np. Szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B, grypie, odrze, śwince i różyczce)? Oprócz HIV, wiele globalnie ważnych wirusów (np. 
Wirus dengi, wirus zapalenia wątroby typu C, ludzki wirus cytomegalii i wirus syncytialny układu 
oddechowego) wciąż nie ma szczepionek. Opracowanie tych szczepionek wiąże się z kilkoma 
wyzwaniami. Krytyczne luki w wiedzy muszą zostać wypełnione przed opracowaniem „produktu”, a 
decyzje o finansowaniu muszą być dostosowane do tych potrzeb. Po pierwsze, musimy zrozumieć 
podstawową biologię ewolucji wirusów i quasispecies. Po drugie, musimy zdefiniować, co stanowi 
ochronną odpowiedź immunologiczną. Po trzecie, musimy uznać ekonomikę opracowywania 
szczepionek i ryzyko dla sektora prywatnego, uznając, że konieczność zaszczepienia zdrowej naiwnej 
populacji w celu zapobiegania chorobie będzie niedopuszczalna, jeśli wystąpią znaczące zdarzenia 
niepożądane związane ze szczepionkami. Wyzwania związane z opracowaniem nowej generacji 
szczepionek są znaczne na poziomie podstawowej biologii i skuteczności. Ale jeszcze większe 
wyzwania wiążą się z wprowadzaniem szczepionek do społeczeństwa. Wiele osób uważa, że dzieci są 
już „zaszczepione” w okresie niemowlęcym. Ponadto, rośnie powszechne przekonanie, że szczepionki 
faktycznie powodują choroby (np. Autyzm, zaburzenie deficytu uwagi lub stwardnienie rozsiane) 



pomimo istotnych dowodów przeciwnych. Niewiele osób jest dobrze zorientowanych w analizie 
dużych badań epidemiologicznych mających na celu identyfikację związków o niskiej częstotliwości. 
Co więcej, obalanie przyczyny i skutku w obliczu ugruntowanych nienaukowych przekonań jest 
trudnym zadaniem. Udane wysiłki w zakresie szczepionek będą wymagały zarówno rzetelnej wiedzy 
naukowej, jak i silnego poparcia społecznego. 
Naturalne i nienaturalne wydarzenia. Istnieje obawa, że wysoce zjadliwe wirusy, w stanie dzikim lub 
po manipulacji genetycznej, zostaną wykorzystane do popełniania aktów terroryzmu. 
Obecnie środki do szerokiego rozprzestrzeniania się tych czynników zakaźnych nie są dostępne. 
Prawdopodobnie najniebezpieczniejszy wirus, wirus variola major (który powoduje ospę), nie jest 
dostępny dla tych, którzy chcą wyrządzić szkodę, ale istnieją obawy, że ukryte zasoby wirusa variola 
major mogą pozostać niezgłoszone. Dużo dyskutuje się również na temat tego, czy możliwe jest 
opracowanie „designerskich wirusów” zawierających czynniki wirulencji z więcej niż jednego źródła. 
W chwili obecnej nie można przewidzieć wyniku takich podejść do inżynierii genetycznej. Jednak 
wirusy ewoluowały tak dokładnie, że nawet subtelne zmiany genetyczne zwykle powodują 
osłabienie. Dlatego uważa się, że ryzyko bioterroryzmu wirusowego jest niskie, ale nawet zdarzenia o 
wysokim stopniu prawdopodobieństwa mogą być druzgocące. Nie ma wątpliwości, że wirusolodzy i 
ogół społeczności naukowej powinni być czujni wobec niewłaściwego wykorzystywania informacji 
naukowych w miarę postępu w tej dziedzinie. 
Rzeczywiście natura może być znacznie bardziej niebezpiecznym terrorystą, działającym poprzez 
choroby odzwierzęce. Podobnie jak pandemia AIDS została zapoczątkowana przenoszeniem wirusa 
HIV z naczelnych na ludzi, a koronawirus SARS został przeniesiony na ludzi z nietoperzy i kotów 
cywilnych, inne wirusy prawdopodobnie wykonają podobny skok. Wirus grypy robi to regularnie, a 
wielu wirusologów przewiduje, że to tylko kwestia czasu, zanim następny wysoce zjadliwy i 
przenoszalny szczep złapie ludzi bez wcześniejszej odporności, co spowoduje nową pandemię. 
W 2003 r. Transport gryzoni z Afryki Zachodniej do Stanów Zjednoczonych spowodował wybuch 
wirusa małpy w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, co nastąpiło, ponieważ niektóre 
gryzonie zostały subklinicznie zainfekowane wirusem małpy. Z kolei wirus ten zainfekował preryjne 
psy z Ameryki Północnej (wcześniej nie wiadomo, że są gospodarzami), które następnie przekazały 
infekcję około 100 osobom. Na szczęście nikt nie zginął podczas tej minipidemii, ale ten incydent 
pokazuje, że patogenne wirusy mogą szybko i nieoczekiwanie przenieść się do nowych populacji, a 
Matka Natura jest znakomitym „bioterrorystą”. 
 
Równoważenie ryzyka w badaniach nad niebezpiecznymi patogenami. Zwiększone obawy dotyczące 
potencjalnej pandemii wirusowej i bioterroryzmu doprowadziły do budowy obiektów badawczych o 
dużej szczelności i zwiększonej kontroli bezpieczeństwa badań nad patogenami wskazanymi przez 
CDC lub USDA jako potencjalną broń biologiczną (tj. „Wybrane czynniki”). To oznaczenie nakazuje 
ścisły nadzór regulacyjny nad badaniami, których celem jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka 
niewłaściwego użycia tych patogenów. Jednak oznaczenia wybranych agentów również dramatycznie 
zwiększają koszty i spowalniają tempo badań, zniechęcając niektórych naukowców do 
kontynuowania tych badań. Na przykład, gdyby koronawirusem HIV i SARS wybrano wybrane środki, 
wówczas reakcje na te wybuchy mogły być znacznie wolniejsze, być może z katastrofalnymi 
konsekwencjami. Dlatego próby zmniejszenia ryzyka przeprowadzenia lub niewłaściwego 
wykorzystania badań nad chorobami zakaźnymi powinny być zrównoważone poprzez uwzględnienie 
ryzyka utrudniania badań niezbędnych do ochrony społeczeństwa przed ważnymi patogenami. Co 
więcej, wybrane środki są często endemiczne w niektórych obszarach świata, w których zarażają ludzi 
poprzez naturalne narażenie i mogą być pozyskiwane przez osoby nieupoważnione bez nadzoru 
regulacyjnego. W związku z tym przyszłe decyzje regulacyjne dotyczące wyznaczania i kontroli 
„wybranych czynników” powinny opierać się w jak największym stopniu na czynnikach naukowych i 
realistycznych ocenach ryzyka. 
Zabezpieczenie na wysokim poziomie zapewnia odpowiednią ochronę najbardziej niebezpiecznych 
patogenów, w tym wskrzeszenie wirusa grypy H1N1, który spowodował pandemię z 1918 r. Wirus 
ten został zrekonstruowany w obiektach przechowujących poziom bezpieczeństwa biologicznego 4 



przy użyciu wirusowych sekwencji RNA uzyskanych z ludzkich próbek autopsyjnych. Racje i celowość 
rekonstrukcji zostały zakwestionowane przez niektórych, ale wyniki zebrane w kolejnych badaniach 
znacznie poprawiły nasze zrozumienie patogenezy grypy i pozwoliły nam lepiej przygotować się do 
przewidywania i zwalczania następnej pandemii grypy. 
Kwestie polityczne wpływające na wirusologię: zmiany klimatu jako przykład. Spośród wielu 
zagadnień w programie politycznym zmiany klimatu przyciągają znaczną uwagę. Nauka o klimacie 
wydaje się mało prawdopodobnym przedmiotem dla wirusologów, ale rozważne rozważenie tego 
tematu może być rozsądne. Wielu uważa zmiany wzorców pogodowych i poziomu morza za 
podstawowe skutki globalnego ocieplenia. Jednak wpływ klimatu na ekologię układów 
mikroorganizmów może być tak duży, a nawet większy niż te efekty meteorologiczne. Patogeny 
drobnoustrojowe nieoczekiwanie uzyskują dostęp do nowych gospodarzy, gdy naturalne cykle relacji 
między gospodarzem a patogenem zostaną przerwane lub zmienione. Wektory owadów i gryzoni, 
pogoda, powodzie i interakcje społeczne podlegają wpływowi klimatu i przyczyniają się do wysoce 
interaktywnych cykli angażowania patogenów gospodarza. Pomimo ponad 100 lat badań 
drobnoustrojów, mamy minimalną wiedzę na temat naturalnego świata drobnoustrojów i ewolucji 
społeczności mikroorganizmów. Dopiero niedawno uświadomiliśmy sobie, że oceany są pełne 
bakteriofagów, które modulują populację bakterii wodnych, wpływając w ten sposób na chemię, 
ekologię i ogólne samopoczucie oceanu. 
Wpływ klimatu na społeczności mikroorganizmów nie jest zrozumiały. Rzeczywiście, biologia 
molekularna i komórkowa społeczności drobnoustrojów jest dopiero teraz badana w sposób 
rygorystyczny. Na przykład nowe metody sekwencjonowania pokazują niezwykłą różnorodność 
mikroorganizmów w każdym badanym ekosystemie. Odkrycia podkreślają potrzebę przewidzenia 
wpływu klimatu na systemy biologiczne. Gdyby temperatura wzrosła średnio o 1 ° C, główne 
społeczności biologiczne zmieniłyby się dramatycznie, ponieważ konkurencja o zasoby usunęła mniej 
sprawne i otworzyła nowe nisze dla konkurentów. Potrzebujemy więcej badań nad biologią 
molekularną i komórkową populacji, aby zrozumieć i modelować ewolucję współdziałających 
społeczności w przyrodzie. Biologia laboratoryjna musi być lepiej zintegrowana z biologią polową: np. 
Należy wprowadzić techniki głębokiego sekwencjonowania, proteomiki i metabolomiki. Dla 
przedsiębiorców jest pewne, że pojawią się innowacyjne i intratne technologie. 
 
SZKOLENIOWI WIROLOGIŚCI PRZYSZŁOŚCI 
W jaki sposób wirusolodzy mogą skorzystać z tych wszystkich nowych możliwości stypendium i 
aplikacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozważyć, co stanowi optymalne szkolenie dla 
wirusologów w XXI wieku. Jutrzejsze osiągnięcia będą wymagały połączenia małych, ściśle 
skoncentrowanych grup i dużych, interdyscyplinarnych zespołów. Tradycyjne zespoły podstawowych 
naukowców współpracujących z klinicystami zostaną wzmocnione między innymi przez 
matematyków, fizyków i biologów populacyjnych. Integracja postępów nowych technologii z 
klasyczną epidemiologią i podejściami klinicznymi nie będzie prostym ćwiczeniem pedagogicznym. 
Szkolenie następnej generacji naukowców, aby móc podjąć się tych badań, będzie wymagało bardziej 
zróżnicowanych ofert kursów, lepszych możliwości szkoleniowych, zwłaszcza obejmujących 
interdyscyplinarną współpracę i podejścia obliczeniowe oraz instruktaż pracy zespołowej. Aby ułatwić 
awans zawodowy, będziemy musieli opracować nowe strategie rozpoznawania i nagradzania 
indywidualnych wkładów w grupowe wysiłki naukowe w miarę, jak nauka zespołowa staje się coraz 
bardziej powszechna. 
Podejścia biologii systemowej, wielkoskalowe badania genetyczne oraz metagenomika genów 
gospodarza i wirusów z pokrewnych wirusów stanowią wyjątkowe wyzwania dla treningu. Podejścia 
te wygenerują ogromne ilości informacji, które będą stanowić wyzwanie dla naszej zdolności do 
włączenia ich do użytecznych ram koncepcyjnych. Technologia obrazowania ujawni dynamikę 
interakcji biologicznych na każdym poziomie, a jednocześnie wytworzy ogromne zbiory danych, które 
obciążają obecne systemy do przechowywania i wyszukiwania informacji. Metody wyszukiwania, 
przeszukiwania, odzyskiwania i wykorzystywania tych informacji zapewnią nowe możliwości 



odkrywania i będą wymagały nowej generacji wirusologów o specjalnej wiedzy w zakresie metod 
obliczeniowych i technologii informatycznych. 
 

 
 
CIEKAWOŚĆ OSOBISTA. 
Moc jednego umysłu do zidentyfikowania problemu i rozwiązania go jest jedną z największych 
radości ludzkości. Żaden dyrektor wykonawczy, kierownik laboratorium, kierownik biznesu ani 
dyrektor marketingu nie może dyktować odkrycia. Samo znaczenie tego słowa jest takie, że nie 
wiedzieliśmy, co znajdziemy, kiedy zaczniemy szukać. Proces odkrywania przebiega ścieżkami, które z 
perspektywy czasu często wydają się proste lub eleganckie, ale prawie zawsze odzwierciedlają 
indywidualny intelekt, osobistą ciekawość i szczęście, których nie można zdefiniować ani spakować. 
Chociaż świat nauki zmienia się na wiele sposobów, nie można nie docenić roli poszczególnych 
naukowców w odkrywaniu. Kolejne spojrzenie na tabelę 2 podkreśla znaczenie przypadkowości jako 
istotnej siły odkrycia. Ktoś musi zobaczyć coś, czego nikt inny nie zrobił. Wielu badaczy, którzy 
dokonają odkryć w XXI wieku, zrobi to, ponieważ chcą zrozumieć, jak coś działa, a nie dlatego, że coś 
jest modne. Jedną z sił motywujących do badań wirusologicznych jest koncepcja „systemu 
modelowego”. Nawet przy obecnym bezprecedensowym tempie odkryć, mało prawdopodobne jest, 
aby wiedzieć wszystko o każdym organizmie. System modelowy jest wygodnym organizmem, który 
można analizować na dużej głębokości, dzięki czemu uzyskaną wiedzę można zastosować w 
odniesieniu do innych organizmów, których badanie może być niemożliwe. Co będzie stanowić 
systemy modelowe na miarę XXI wieku? Systemy modelowe są często wybierane w celu rozwiązania 
określonych problemów. Na przykład bardzo niewielu wirusologów bada wirusy glonów. Kto wie, jeśli 
zaczniemy jeździć samochodami napędzanymi genetycznie zmienionymi glonami, warto wiedzieć 
więcej o wirusach glonów. 
Dalsze badania powinny nie tylko koncentrować się na konwencjonalnych wirusach, ale także 
pogłębiać naszą wiedzę na temat nowych klas subwirusowych czynników zakaźnych, takich jak 
priony. Priony to zakaźne nieprawidłowo sfałdowane białka pochodzące od gospodarza, które mogą 
rozprzestrzeniać choroby lub cechy fenotypowe bez przenoszenia własnego genomu kwasu 



nukleinowego. 
Zidentyfikowano wiele prionów u gatunków, od grzybów po ssaki, ale pozostaje wiele do odkrycia na 
temat różnorodności, struktury i wpływu tych zagadkowych czynników w biologii. Należy opracować 
praktyczne testy diagnostyczne i leczenie chorób prionowych ssaków, takich jak gąbczasta 
encefalopatia bydła i choroba Creutzfeldta-Jacoba. Dodatkowym problemem jest teoretyczna 
możliwość, że w niektórych okolicznościach może być przenoszonych wiele typowych chorób 
nieprawidłowego fałdowania białek, takich jak choroba Alzheimera i inne amyloidozy, ze względu na 
prionowe zachowanie nieprawidłowo sfałdowanych białek. Zakres, w jakim takie możliwości są 
biologicznie istotne, będzie ważnym obszarem dla przyszłych badań. 
KRYSZTAŁOWA KULA 
To ekscytujące czasy dla biologii. Ogólne trendy, które prawdopodobnie będą napędzać badania 
wirusologiczne w następnej dekadzie, obejmują biologię systemową interakcji wirus-gospodarz, 
ekologię wirusów i wirosferę, ewolucję wirusów oraz ulepszone szczepionki i leki. Wiele z tych 
postępów zostanie przyspieszonych dzięki innowacjom technologicznym w wysokowydajnym 
sekwencjonowaniu, pełnej syntezie genomów wirusowych, ekranów drobnocząsteczkowych i shRNA 
oraz obrazowaniu komórek i całych organizmów, zgodnie z tradycyjnymi metodami stosowanymi 
przez wirusologów. Wiedza, techniki, nowe pomysły i pilna potrzeba, aby dowiedzieć się więcej, są 
silniejsze niż kiedykolwiek. Nie można przecenić znaczenia studiowania podstawowej biologii 
wirusów, nawet tych, które dziś mogą nie wydawać się istotne dla chorób ludzi, zwierząt i roślin. Jako 
przykład badania ptasiego wirusa mięsaka Rousa doprowadziły do odkrycia onkogenów 
komórkowych i poprowadziły wstępne badania nad HIV. Wirusy niepatogenne są szeroko stosowane 
jako wektory do przenoszenia genów i szczepionek. Nawet endogenne wirusy z defektem replikacji 
miały charakter informacyjny, ponieważ umożliwiły spojrzenie na bitwy z gospodarzem wirusów 
toczone przez naszych odległych przodków. Historia wielokrotnie udowodniła, że zrozumienie 
podstawowej biologii wirusów prowadzi do nowych i często nieoczekiwanych informacji. 
Przewidujemy, że badania wirusów będą nadal dostarczać zaskakujących wglądów w wewnętrzne 
funkcjonowanie ich komórek gospodarza. W rzeczywistości ostatnie badania nad wejściem małpiego 
wirusa 40 (SV40) doprowadziły do odkrycia zupełnie nowej organelli, caveosomu. 
Przewidujemy bogatą przyszłość badań nad patogenezą wirusową. Podobnie jak badania nad 
infekcjami wirusowymi pojedynczych komórek doprowadziły do zadziwiającego wglądu w 
podstawowe procesy biologiczne, uważamy, że badania nad infekcjami wirusowymi organizmów 
gospodarza będą nas nadal uczyć o fizjologii zdrowia i chorób. Zastosowanie nowych technologii 
pozwoli nam stawić czoła coraz bardziej złożonym pytaniom o to, w jaki sposób wirusy atakują, 
rozprzestrzeniają się, atakują określone tkanki, wywołują obronę gospodarza i powodują choroby. Na 
te pytania nie można odpowiedzieć wyłącznie przy użyciu hodowli komórkowej, ale dodatkowo 
wymagają modeli zwierzęcych, badań klinicznych i badań populacyjnych. W tym kontekście 
prawdopodobnie zbadamy koncepcję, że wirusy lub składniki wirusowe można wykorzystać, aby 
chronić nas przed innymi chorobami mikrobiologicznymi lub zapalnymi. W rzeczywistości 
poszczególne białka „obrony przeciw gospodarzowi” pochodzące z genomów wirusowych są obecnie 
testowane w badaniach klinicznych jako nowe klasy leków do leczenia chorób związanych z 
zapaleniem ogólnoustrojowym, takich jak miażdżyca tętnic i choroby serca. 
Gdybyśmy mogli wskazać jedną zmianę morską w wirusologii, która wpłynie na nas wszystkich, 
byłoby tak, że działamy teraz w środowisku interdyscyplinarnym. Wystarczy spojrzeć na listę autorów 
lub podziękowania w najnowszych artykułach i zanotować liczbę reprezentowanych dyscyplin. 
Prawdopodobnie zobaczysz nie tylko autorów z doświadczeniem w dziedzinie biologii komórki, 
immunologii i chemii, ale także autorów, którzy są ekspertami w dziedzinie ekologii, informatyki i 
informatyki, matematyki i fizyki. Interdyscyplinarne badania w dziedzinie wirusologii są niezbędne dla 
przyszłych postępów. Jednak „Biologia” z wielką literą „B” jest źródłem wszystkich tych emocji. Osoby 
z innych dyscyplin, które nie opanują biologii wirusów, zapewnią fachową wiedzę techniczną, ale nie 
podzielą się z wirusologami radością ze zrozumienia podstawowej biologii, dokonywania odkryć oraz 
poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia naszej planety. 


