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1

PRZESKOK

W POSZUKIWANIU MIEJSCA NARODZIN NOWYCH PATO
GENÓW  wybrałam się w chłodny deszczowy dzień na począt-

ku 2011 roku na spacer, planując odnaleźć targ zwierzęcy w Kantonie, 
stolicy południowochińskiej prowincji Guangdong.

Targi zwierzęce to uliczne targowiska, na których sprzedawcy 
oferują klientom schwytane w dziczy żywe zwierzęta na ubój i do  
spożycia. Zaspokajają w ten sposób chińskie zamiłowanie do yewei, 
czyli „dziczyzny”, niezbędnej do przyrządzania wyjątkowych po-
traw z egzotycznych zwierząt, od węży i żółwi po nietoperze1.

Właśnie na tego typu targu zwierzęcym w Kantonie zrodził 
się wirus, który pojawił się w 2003 roku. Ten konkretny szczep 
wirusa żył naturalnie w organizmach nietoperzy podkowiastych. 
Był to koronawirus, czyli wirus z rodziny patogenów, które naj-
częściej wywołują łagodne schorzenia układu oddechowego (ko-
ronawirusy są odpowiedzialne za jakieś 15 procent wszystkich 
przypadków przeziębienia u ludzi). Ale wirus, który wylęgł się 
na targu zwierzęcym w Kantonie, był inny2.

Z nietoperzy podkowiastych przeniósł się na pozostałe dzikie 
zwierzęta przetrzymywane w klatkach, między innymi na jenoty, 
ryjonosy, węże i łaskuny. W miarę rozprzestrzeniania się ulegał 
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mutacji. W listopadzie 2003 roku zmutowana odmiana wirusa 
nietoperza podkowiastego zaczęła infekować ludzi.

Podobnie jak inne koronawirusy ten kolonizował komórki 
wyściełające drogi oddechowe, ale w odróżnieniu od swoich ła-
godniejszych kolegów wpływał na działanie ludzkiego systemu 
odpornościowego, zakłócając zdolność zainfekowanych komórek 
do ostrzegania komórek sąsiednich o obecności intruza w ciele. 
W efekcie u około jednej czwartej zakażonych osób to, co począt-
kowo przypominało zwyczajne przeziębienie, prędko przeradzało 
się w zagrażające życiu zapalenie płuc, w którym zainfekowane 
wirusem płuca wypełniały się płynem, odcinając organizmowi 
dostęp do tlenu. W kolejnych miesiącach wirus wywołał zacho-
rowania u ponad 8 tysięcy osób i zapisał się na kartach historii 
jako SARS ‒ to angielski skrót zespołu ciężkiej ostrej niewydol-
ności oddechowej. W wyniku zakażenia nim zginęły ostatecznie 
774 osoby3.

Po tej serii zachorowań wirus SARS przepadł niemal bez śladu. 
Niczym jasno płonąca gwiazda zużył całą swoją energię, zabijając 
ludzi zbyt szybko, żeby mogło dojść do jego dalszego rozprzestrze-
nienia. Kiedy naukowcy wskazali targi zwierzęce jako wylęgarnie, 
w których zrodził się ten dziwny nowy patogen, zabrały się za 
nie chińskie władze. Wiele targów zamknięto, ale po kilku latach 
powróciły, choć w mniejszej i nieoficjalnej formie.

Powiedziano nam, że targ zwierzęcy znajduje się gdzieś w oko-
licach ulicy Zengcha, zatłoczonej czteropasmowej drogi przebie-
gającej pod słynną autostradą w Kantonie. Po dłuższej chwili 
błądzenia zatrzymaliśmy się i zapytaliśmy o drogę umunduro-
wanego strażnika. Roześmiał się ponuro. Powiedział, że targ 
zwierzęcy został zamknięty sześć lat temu po wybuchu epidemii 
SARS. Jednocześnie pociągnął za rękaw jednego z przechodzą-
cych robotników i polecił nam zadać to samo pytanie. Zrobiliśmy 
tak, a robotnik opowiedział nam całkiem inną historię. Strażnik 
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przysłuchiwał mu się z aprobatą, kiedy radził nam udać się na 
tyły budynku. Jak stwierdził, „być może” znajdziemy tam „jakichś 
ludzi” sprzedających „różne rzeczy”.

Skręciliśmy za róg i najpierw uderzył nas zapach: ostry, stęchły 
i wilgotny. Targ zwierzęcy składał się z rzędów straganów przy-
pominających garaże, rozstawionych na całej długości chodnika. 
Niektóre przekształcono w pomieszczenia łączące w sobie biuro, 
sypialnię i kuchnię, handlarze zwierząt chowali się w nich przed 
brzydką pogodą w oczekiwaniu na klientów. Przy jednym ze sta-
nowisk trzej mężczyźni w średnim wieku i jedna kobieta grali 
w karty na rozkładanym stoliku, przy innym znudzona nastolatka 
kuliła się przy ścianie, oglądając telewizję. Kiedy tylko się pojawi-
liśmy, jakiś człowiek opróżnił miskę z resztek zupy do płytkiego 
rynsztoka między straganami a chodnikiem, podczas gdy siedząca 
za jego plecami ośmioosobowa rodzina kuliła się nad parującymi 
miskami potrawki. Kilka minut później mężczyzna pojawił się 
ponownie ‒ tym razem energicznie wysmarkał się do rynsztoka.

Całkowicie zapomniane natomiast zdawały się towary, któ-
rym przyszliśmy się przyjrzeć: zamknięte w klatkach dzikie zwie-
rzęta, złapane lub nabyte od innych handlarzy w ramach długiego 
łańcucha handlowego sięgającego w głąb Chin oraz do miejsc tak 
odległych, jak Mjanma (Birma) i Tajlandia. Piętnastokilogra-
mowy żółw tkwił ponuro w kałuży szarej wody w plastikowym 
wiadrze obok klatek z dzikimi kaczkami, fretkami, wężami i dzi-
kimi kotami. Jeden rząd za drugim klatek pełnych zwierząt, które 
rzadko lub wręcz nigdy nie miałyby okazji spotkać się w natu-
ralnym środowisku, tymczasem siedziały tu teraz wszystkie, na 
małej powierzchni oddychając, oddając mocz, wypróżniając się 
i jedząc obok siebie.

Widok ten był zadziwiający z wielu powodów, które mogą wy-
jaśnić, dlaczego SARS zrodził się właśnie w tym miejscu. Jednym 
z nich było niezwykłe, ekologicznie niespotykane nagromadzenie 
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dzikich zwierząt. W przyrodzie nietoperze podkowiaste, które 
żyją na co dzień w jaskiniach, nigdy nie mają styczności z łasku-
nami, czyli drapieżnymi ssakami żyjącymi na drzewach. Żadne 
z nich w normalnych okolicznościach nigdy nie pojawiłyby się 
zresztą w bliskim sąsiedztwie ludzi. Możliwe jest to tylko na tar-
gu zwierzęcym. Przeniesienie się wirusa z nietoperzy na łaskuny 
było przełomowe dla wywołania epidemii SARS. Z jakiegoś po-
wodu łaskuny były wyjątkowo podatne na działanie wirusa. Dało 
mu to możliwość rozprzestrzenienia się na większą liczbę orga-
nizmów. Wraz z przyspieszeniem procesu namnażania zdolność  
wirusa do mutowania i rozwijania się zwiększyła się do tego stop-
nia, że z drobnoustroju występującego w nietoperzach podkowia-
stych przerodził się w taki, który potrafił zaatakować organizm 
ludzki. Gdyby ten proces nie zaszedł, trudno byłoby powiedzieć, 
czy wirus SARS w ogóle kiedykolwiek by się pojawił.

Podeszliśmy do jednego z handlarzy na stoisku oświetlonym 
pojedynczą gołą żarówką. Za jego plecami na uginającej się pół-
ce stał wielki poplamiony słój wypełniony wężami pływającymi 
w jakiejś dziwnej zalewie. Kiedy moja tłumaczka Su zaczęła roz-
mawiać z handlarzem, pojawiły się koło nas dwie kobiety i rzu-
ciły mi pod nogi dwa worki z białego płótna. W jednym pełzały 
splątane ze sobą cienkie brązowe węże. W drugim był tylko jeden, 
ale znacznie większy, który szarpał się gwałtownie i syczał. Był wy-
raźnie zdenerwowany. Przez cienką tkaninę zobaczyłam, że głowa 
zwierzęcia ma szeroki kaptur, co oznaczało, że musi to być kobra.

Podczas gdy ja przyglądałam się wężom, mężczyzna i dwie 
kobiety, którzy do tej pory niespecjalnie na mnie zważali, zadali 
mi pytanie. Su przetłumaczyła: „Ile osób zamierzam nakarmić 
tym wężem?”.

Odparłam, że 10 i odwróciłam się zmieszana. Kilka minut 
później jakaś kobieta zwróciła się do nas z innym pytaniem. Wska-
zała na mnie i skrywając za dłonią uprzejmy uśmiech, spytała Su, 
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czy to prawda, że obcokrajowcy tacy jak ja mają w zwyczaju ja-
dać indyki. W jej oczach moje nawyki żywieniowe były osobliwe.

RÓWNIEŻ CHOLERA ROZWINĘŁA SIĘ NAJPIERW W CIAŁACH 
ZWIERZĄT.  Organizmy odpowiedzialne za jej rozprzestrzenienie 
żyją w morzach. To niewielkie skorupiaki zwane widłonogami. 
Mają długość około 1 milimetra, kształt łezki i pojedyncze jasno-
czerwone oko. Ponieważ nie potrafią pływać, uważane są za skład-
nik morskiego planktonu dryfującego w wodzie i opierającego się 
ściągającej je do głębin grawitacji za pomocą długich rozwidlonych 
czułków, które funkcjonują niczym skrzydła szybowca4. Choć rzad-
ko się o nich mówi, są najliczniejszymi organizmami wielokomór-
kowymi na ziemi. Pojedyncza strzykwa potrafi być pokryta nawet 
2 tysiącami widłonogów, a rozgwiazda rozmiaru dłoni ‒ setkami. 
W niektórych miejscach widłonogów jest tak dużo, że woda staje 
się mętna, a w ciągu zaledwie jednego sezonu pojedynczy orga-
nizm jest w stanie wyprodukować niemal 4,5 miliarda potomstwa5.

Ich mikrobiologicznym partnerem jest przecinkowiec chole-
ry (Vibrio cholerae). To mikroskopijny gatunek bakterii z rodzaju 
przecinkowców o kształcie, jak sama nazwa wskazuje, przecinka. 
Chociaż organizm ten może żyć samodzielnie, unosząc się w wo-
dzie, gromadzi się najchętniej na widłonogach i w nich, przycze-
piając się do kokonów z jajami oraz wyściełając ich wnętrzności. 
Przecinkowce spełniają jednocześnie istotną funkcję ekologicz-
ną. Podobnie jak inne skorupiaki, widłonogi otoczone są twardą 
ścianką powstałą z polimeru zwanego chityną. Kilka razy w ciągu 
życia pozbywają się starej skorupki niczym węże, zrzucając z sie-
bie około 100 miliardów ton pancerzy rocznie. Bakterie z rodzaju 
przecinkowców żywią się nimi, przetwarzając łącznie około 90 pro-
cent nadmiaru chityny w oceanie. Gdyby nie one, góry pancerzy 
widłonogów pozbawiłyby ocean wszelkich zasobów węgla i azotu6.
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Zarówno przecinkowce, jak i widłonogi rozmnażały się w cie-
płych słonawych wodach przybrzeżnych, w miejscu spotkania 
ze świeżą morską wodą, jak na przykład w Sundarbanach, roz-
ległych podmokłych terenach na brzegach największej zatoki na 
świecie, czyli Zatoki Bengalskiej. Był to niegdyś dziki niedostęp-
ny dla ludzi teren. Każdego dnia morze wdzierało się w trakcie 
przypływu do nisko położonych lasów namorzynowych i bagien, 
wpychając słoną wodę nawet 800 kilometrów w głąb lądu, two-
rząc z podwyższonego terenu tymczasowe wysepki, które każdego 
dnia pojawiały się wraz z przypływem i znikały w porze odpływu. 
Cyklony, jadowite węże, krokodyle, nosorożce jawajskie, dzikie 
bawoły, a nawet tygrysy bengalskie krążyły po tych mokradłach7. 
Wielcy Mogołowie, do których do XVII wieku należała władza 
na subkontynencie indyjskim, roztropnie nie zakłócali spokoju 
Sundarbanów. Dziewiętnastowieczni badacze nazywali to miej-
sce „rodzajem zatopionej ziemi pokrytej dżunglą, zakażonej ma-
larią i pełnej dzikich bestii”, a także charakteryzującej się „wrogą 
urodzajnością”8.

Ale po 1760 roku Kompania Wschodnioindyjska przejęła 
kontrolę nad Bengalem, a wraz z nim nad Sundarbanami. An-
gielscy osadnicy, łowcy tygrysów i kolonizatorzy rzucili się na te 
podmokłe tereny. Zwerbowali tysiące miejscowych do wycięcia 
lasów namorzynowych, budowy wałów i sadzenia ryżu. W ciągu 
zaledwie 50 lat ponad 2 tysiące kilometrów kwadratowych lasów 
w Sundarbanach zrównano z ziemią. W XIX wieku siedliska ludz-
kie zajęły niemal 90 procent Sundarbanów, terenów niegdyś nie-
skalanych, nieprzeniknionych i bogatych w widłonogi9.

Kontakt między ludźmi a roznoszącymi przecinkowce widło-
nogami chyba nigdy nie był równie intensywny, jak w czasie 
podboju tych tropikalnych mokradeł. Rolnicy i rybacy z Sun-
darbanów żyli w świecie częściowo zanurzonym w półsłonej wo-
dzie, w której mnożyły się przecinkowce. Przeniesienie się takiej 
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bakterii na ludzki organizm nie stanowiło zresztą większego wy-
zwania. Rybak ochlapujący twarz wodą nabraną za burtą łódki 
lub wieśniak pijący ze studni skażonej niewielką ilością wód pły-
wowych mogli z łatwością spożyć kilka niewidocznych widłono-
gów. A każdy z nich mógł z kolei być nosicielem nawet 7 tysięcy 
przecinkowców10.

W taki właśnie sposób przecinkowiec cholery zdołał ostatecz-
nie „przelać się” czy też „przeskoczyć” na organizmy ludzkie. Po-
czątkowo bakterie te na pewno nie spotkały się ze zbyt ciepłym 
przyjęciem. Ludzki system odpornościowy jest skonstruowany 
tak, aby odstraszać intruzów: czy to za pomocą kwasowego śro-
dowiska żołądka, które neutralizuje większość bakterii, czy przez 
rywalizacyjną walkę drobnoustrojów zamieszkujących nasze jelita, 
czy wreszcie przez stojące nieustannie na straży komórki układu 
odpornościowego. Ale z czasem przecinkowce cholery przysto-
sowały się do ludzkiego organizmu, który miał z nimi nieustan-
nie kontakt. Na ich końcu wykształciło się długie włosowate 
włókno, które poprawiało ich zdolność do łączenia się z innymi 
komórkami przecinkowców. Wyposażone w takie włókno prze-
cinkowce zaczęły tworzyć wytrzymałe mikrokolonie, które były 
w stanie przyczepić się do wyściółki ludzkiego jelita niczym myd-
liny do zasłony prysznicowej11.

Przecinkowiec cholery został z czasem sklasyfikowany jako 
choroba odzwierzęca czy też zoonoza – od greckich słów zoon, 
czyli „zwierzę”, oraz nosos, „choroba”. Był to drobnoustrój zwie-
rzęcy zdolny do zakażania ludzi. Ale w tamtym czasie nie był jesz-
cze pandemicznym zabójcą.

JAKO DROBNOUSTRÓJ ODZWIERZĘCY PRZECINKOWIEC CHO
LERY  mógł zakażać tylko osoby wystawione na działanie zwie-
rząt stanowiących rezerwuar, czyli widłonogów. Był to patogen na 
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smyczy, niezdolny do zainfekowania osób znajdujących się poza 
jego ograniczonym polem działania. Nie był w stanie wywołać 
zakażenia u osób, które nie miały bezpośredniego kontaktu z bo-
gatymi w widłonogi wodami. Choć możliwe było na przykład 
wystąpienie epidemii w miejscach, gdzie wiele osób jednocześnie 
wystawionych jest na działanie widłonogów, ich zasięg był zawsze 
ograniczony. Prędzej czy później same wygasały.

Aby patogen mógł doprowadzić do fali seryjnych zakażeń – 
czyli do epidemii lub pandemii, zależnie od jej zasięgu – musi 
mieć możliwość przenoszenia się bezpośrednio z jednego człowie-
ka na drugiego. Oznacza to, że jego „podstawowy współczynnik 
reprodukcji” musi być większy niż 1. Współczynnik ten (znany 
również jako R0) określa średnią liczbę osób podatnych na zaka-
żenie przez jedną zainfekowaną osobę (przy braku udziału czyn-
ników zewnętrznych). Powiedzmy, że dokucza ci przeziębienie, 
którym możesz zarazić swojego syna oraz jego kolegę. Gdyby ten 
przykładowy scenariusz był typowy dla całej populacji ludzkiej, 
podstawowy współczynnik reprodukcji twojego przeziębienia 
wynosiłby 2. Jeśli do tego zdarzyłoby ci się zarazić również swoją 
córkę, współczynnik wyniósłby 3.

Obliczenia te są niezwykle istotne w przypadku epidemii, bo 
potrafią natychmiastowo wytyczyć jej dalszy przebieg. Jeśli każda 
infekcja skutkuje średnio mniej niż jednym dodatkowym zaraże-
niem – czyli zarazisz swojego syna i jego kolegę, ale żaden z nich 
nie przekaże choroby dalej – epidemia wygaśnie samoistnie, ni-
czym populacja, w której każda rodzina ma mniej niż dwójkę 
potomstwa. Nie ma przy tym znaczenia, jak bardzo zabójcza jest 
choroba. Ale jeśli każda infekcja skutkuje średnio jednym do-
datkowym zarażeniem, epidemia taka może trwać praktycznie 
w nieskończoność. Jeżeli natomiast infekcja prowadzi do wię-
cej niż jednego dodatkowego zarażenia, dotknięta nią populacja 
staje wobec zagrożenia swojej egzystencji i w takim przypadku 
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niezbędna jest natychmiastowa uważna reakcja. Oznacza to bo-
wiem, że w razie braku interwencji z zewnątrz epidemia taka może 
się rozprzestrzenić gwałtownie.

Podstawowy współczynnik reprodukcji odzwierciedla róż-
nicę między patogenem zoonotycznym a takim, który zdołał 
przekształcić się w patogen zagrażający ludziom. Współczynnik 
reprodukcji patogenów chorób odzwierzęcych, które nie prze-
noszą się z jednej zainfekowanej osoby na drugą, zawsze wynosi 
mniej niż 1. Ale mogą one udoskonalać swoje mechanizmy atako-
wania ludzi, przez co poprawia się ich zdolność do rozprzestrze-
niania się wśród nich. Kiedy jednak współczynnik wyniesie więcej 
niż 1, patogen przekracza granicę i uwalnia się od swoich zwie-
rząt rezerwuarowych. Staje się pato genem ludzkim z prawdziwego 
zdarzenia ‒ odtąd potrafi na własną rękę przetrwać w organizmie  
człowieka.

Istnieje wiele mechanizmów, za pomocą których patoge-
ny zoonotyczne mogą nabyć umiejętność rozprzestrzeniania 
się bezpośrednio między ludźmi, ucinając więzi, które łączą je 
z żywicielami rezerwuarowymi. Przecinkowiec cholery dokonał 
tego przeskoku, gdy uzyskał zdolność do produkowania pewnej  
toksyny.

Toksyna ta stanowiła najważniejszy element działania prze-
cinkowców. Zwykle ludzki układ trawienny przesyła jedzenie, sok 
żołądkowy i trzustkowy, żółć oraz różne wydzieliny do jelit, gdzie 
wyściełające je komórki wydobywają z nich składniki odżywcze 
oraz płyny, pozostawiając gęstą masę odchodów do wydalenia 
przez organizm. Wytworzona przez przecinkowce toksyna zmie-
niła biochemiczne procesy ludzkich jelit tak, że normalna funk-
cja tego narządu została odwrócona. Zamiast wydobywać płyny 
w celu odżywiania tkanek organizmu, jelito skolonizowane przez 
przecinkowca cholery wysysało wodę i elektrolity z tkanek i wy-
dalało je z odchodami12.
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Toksyna umożliwiła przecinkowcom osiągnięcie dwóch ce-
lów niezbędnych do zrobienia z nich efektywnego ludzkiego 
patogenu. Po pierwsze, pomogła im pozbyć się konkurencji: po-
tężna fala płynów wypłukiwała z jelit wszystkie inne bakterie, 
dzięki czemu przecinkowce (przyczepiające się do jelit w po-
staci mikrokolonii) mogły bez przeszkód kolonizować ten na-
rząd wewnętrzny. Po drugie, zapewniła im łatwiejsze przejście 
z jednej ofiary na drugą. Nawet najdrobniejsza kropelka odcho-
dów na niedomytych dłoniach, w skażonej żywności lub wodzie 
miała potencjał przenoszenia przecinkowców na kolejną osobę. 
Dopóki mogły się dostać do organizmu jednej osoby i wywo-
łać u niej chorobę, dopóty mogły również przenosić się na inne 
osoby, nawet jeśli nie miały wcale kontaktu z widłonogami ani 
nie piły pełnej przecinkowców wody pochodzącej ze zbiorników  
w Sundarbanach.

Pierwsza pandemia wywołana przez ten nowy patogen mia-
ła początek właśnie w Sundarbanach w miasteczku Dźoszohor 
w sierpniu 1817 roku po wyjątkowo silnych opadach deszczu. 
Pełna widłonogów słona woda morska zalała te obszary, wdzie-
rając się do gospodarstw, domów i studni. Przecinkowiec cholery 
przedostał się do organizmów miejscowych, kolonizując ich jelita. 
Dzięki wsparciu toksyny podstawowy współczynnik reproduk-
cyjny przecinkowca ‒ jeśli zastosować współczesne modele ma-
tematyczne ‒ wyniósł gdzieś między 2 a 6. Jedna zakażona osoba 
mogła doprowadzić do zarażenia nawet pół tuzina innych13. W cią-
gu zaledwie kilku godzin pierwsze ofiary cholery odwadniały się 
gwałtownie, przy czym każda z nich wydalała ponad 14 litrów 
mlecznobiałego płynnego stolca dziennie, zapełniając odchoda-
mi strumienie oraz doły na odpady. Nieczystości przenikały do 
studni okolicznych rolników. Drobne kropelki czepiały się dło-
ni i ubrań, a w każdej z nich roiło się wręcz od przecinkowców 
cholery gotowych do zainfekowania nowej ofiary14.
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Bengalczycy nadali nowej chorobie nazwę ola, czyli „czyst-
ka”. Zabijała ludzi szybciej niż jakakolwiek znana dotąd choroba. 
Z życiem pożegnało się 10 tysięcy osób. W ciągu zaledwie kilku 
miesięcy nowa plaga przejęła kontrolę nad powierzchnią niemal 
500 tysięcy kilometrów kwadratowych Bengalu15.

Cholera doczekała się swego wielkiego debiutu.

BIORĄC POD UWAGĘ WSZECHOBECNOŚĆ DROBNOUSTRO
JÓW,  zdawałoby się, że nowe patogeny mogą pojawić się właściwie 
zewsząd, wychodząc na świat ze swoich tajemnych zakamarków, 
aby ze wszystkich stron zaatakować ludzi. Może nawet żyją już 
w nas, stając się chorobotwórcze dzięki możliwościom pozyska-
nym w naszych ciałach, albo też mogą się wyłonić ze środowiska 
nieożywionego, takiego jak gleba, pory skał i lodowce lub cała 
rzesza innych nisz mikrobiologicznych.

A jednak większość nowych patogenów wcale nie rodzi się 
w ten sposób, ponieważ ich wtargnięcie do naszego ciała nie jest 
dziełem przypadku. Drobnoustroje stają się patogenami poprzez 
podążanie ścieżkami, które sami dla nich torujemy, przy czym 
ścieżki te wytyczane są wzdłuż określonych tras. Choć istnieją nie-
zliczone zbiorowiska drobnoustrojów, które potencjalnie mogłyby  
zostać ludzkimi patogenami, większość nowych patogenów przy-
pomina bardzo przecinkowca cholery lub wirus SARS w tym, 
że powstają w organizmach innych zwierząt. Ponad 60 procent  
nowo pojawiających się patogenów rozwinęło się w futrzanych 
i skrzydlatych stworzeniach wokół nas. Niektóre z nowych patoge-
nów pochodzą od stworzeń udomowionych, takich jak zwierzęta 
domowe i hodowlane. Większość – ponad 70 procent – wywodzi 
się jednak od dzikich zwierząt16.

Drobnoustroje przenoszą się między gatunkami i przekształ-
cają w nowe patogeny od czasów, kiedy ludzie zaczęli żyć pośród 
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zwierząt. Polowanie na zwierzęta i zjadanie ich  prowadzi do kon-
taktu ludzi z tkankami i płynami innych żywych istot, co stanowi 
dobrą okazję do zakażenia. Podobny efekt może przynieść ugry-
zienie przez owady, takie jak komary lub kleszcze, które przenoszą 
do naszych organizmów płyny pochodzące od innych zwierząt. 
Te starodawne rodzaje bliskich kontaktów między Homo sapiens 
a innymi zwierzętami, sięgające korzeniami zarania ludzkości, sta-
nowią źródło wielu najstarszych znanych patogenów, takich jak 
malaria przeniesiona z organizmów pokrewnych naczelnych do 
naszych przez wysysające krew komary.

Kontakt między gatunkami musi być odpowiednio długi, aby 
drobnoustrój zwierzęcy mógł przekształcić się w ludzki patogen, 
i dlatego jako ludzkość bywamy ofiarami mikroorganizmów po-
chodzących od jednych zwierząt częściej niż od innych. Znacz-
nie więcej patogenów pochodzi od stworzeń ze Starego Świata, 
towarzyszących nam od milionów lat, niż od stworzeń z Nowe-
go Świata, z którymi mamy kontakt od zaledwie kilkudziesięciu 
tysięcy lat. Nieproporcjonalnie wysoka liczba patogenów ludz-
kich pochodzi od innych ssaków naczelnych, którym zawdzię-
czamy około 20 procent najbardziej uciążliwych drobnoustrojów 
chorobotwórczych (w tym HIV i malarię), pomimo że naczelne 
stanowią jedynie 0,5 procent wszystkich kręgowców. To także po-
wód, dla którego korzenie tak wielu ludzkich patogenów sięgają 
początków rolnictwa, kiedy ludzie zaczęli udomawiać zwierzęta 
i żyć blisko nich. I tak od krów mamy odrę i gruźlicę, od świń 
krztusiec, a od kaczek grypę17.

Choć drobnoustroje zwierzęce przechodzą od wieków na lu-
dzi (i odwrotnie), z historycznego punktu widzenia był to zawsze 
raczej powolny proces.

To się jednak zmieniło.
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PETER DASZAK JEST NAUKOWCEM,  który odkrył, że nietoperze 
podkowcowate były gatunkiem rezerwuarowym dla wirusa SARS. 
Daszak przewodzi interdyscyplinarnej organizacji zajmującej się 
badaniem nowych chorób wśród ludzi i dzikich zwierząt. Spot-
kałam się z nim któregoś dnia w jego nowojorskim biurze. Po-
wiedział mi, że polowaniem na choroby zajął się niejako przez 
przypadek. Jako dziecko dorastające w angielskim Manchesterze 
bardzo pragnął zostać zoologiem. „Mam fioła na punkcie jaszczu-
rek”, mówi, wskazując swoją podopieczną, hodowlaną felsumę 
madagaskarską siedzącą nieruchomo w naświetlonym terrarium 
przy drzwiach. Niestety na jego uniwersytecie wszystkie pro-
gramy badawcze dotyczące zachowania jaszczurek zostały już 
obsadzone. Daszak musiał się więc zadowolić projektem dotyczą-
cym chorób jaszczurek. „Mój Boże, jakie nudy”, pomyślał sobie  
wtedy18.

Ale właśnie za sprawą tych badań stał się jednym z najlepszych 
na świecie łowców chorób. Daszak pracował dla amerykańskiego 
Centrum Kontroli Chorób (CDC) pod koniec lat 90. ubiegłego 
wieku, kiedy herpetolodzy zaczęli zauważać nagły spadek liczeb-
ności w populacjach płazów na całym świecie. Niewielu ekspertów 
podejrzewało, że odpowiedzialna za to jest choroba. W tamtym 
czasie biolodzy wierzyli, że drobnoustroje chorobotwórcze nie sta-
nowią zagrożenia dla przetrwania żywicieli. Takie działanie byłoby 
przecież autodestrukcyjne: gdyby patogen w krótkim czasie zabił 
zbyt wielką liczbę ofiar, nie miałby na kim żerować. I tak „wymy-
ślano różne typowe teorie” w celu wyjaśnienia tego nagłego wzro-
stu śmiertelności wśród płazów, jak wspomina Daszak. Uważano, 
że winę mogą ponosić zanieczyszczenia lub nagła zmiana klimatu. 
Daszak podejrzewał jednak, że płazy zabija jakaś nieznana dotąd 
choroba zakaźna. Jakiś czas przedtem udało mu się odkryć cho-
robę, która doprowadziła do wyginięcia całego gatunku ślimaków 
drzewnych znad Południowego Pacyfiku.



EPIDEMIA. OD DŻUMY, PRZEZ HIV, PO EBOLĘ38

W 1998 roku opublikował artykuł, w którym stwierdził, że 
za spadek populacji płazów na całym świecie odpowiada patogen 
grzybiczy – a konkretnie Batrachochytrium dendrobatidis ‒ czy też 
pasożyt płazów wywołujący chytridiomikozę. Patogen ten naj-
prawdopodobniej rozprzestrzenił się za sprawą coraz większego 
tempa niszczycielskiej działalności człowieka, zwłaszcza wzro-
stu popytu na płazy jako zwierzęta domowe i przedmioty badań  
naukowych19.

Jego uwagę zwróciła także inna kwestia. Również ludzie byli 
podatni na patogeny uwalniane przez te same gwałtowne niszczy-
cielskie siły, które sprowadziły na płazy pasożyta wywołującego 
chytridiomikozę. W wyniku zagospodarowania mokradeł i wycin-
ki lasów różne gatunki niespodziewanie weszły ze sobą w trwały 
kontakt, a w efekcie drobnoustroje zwierzęce zaczęły przechodzić 
na ludzi. Zmiany te postępowały na całym świecie na niespoty-
kaną dotąd skalę i w zatrważającym tempie.

Droga od drobnoustroju zwierzęcego do ludzkiego patogenu 
powoli stawała się autostradą20.

SPÓJRZMY PRZYKŁADOWO NA POŁUDNIOWOZACHODNI 
ZAKĄTEK  zachodnioafrykańskiego państwa Gwinea. Region ten 
pokrywał niegdyś jeden z najbardziej bioróżnorodnych lasów. 
Ogromne połacie niezagospodarowanych lasów, jako praktycznie 
nieprzenikalne dla ludzi, charakteryzowały się bardzo ograniczo-
nym kontaktem między zwierzętami i ludźmi. Dzikie zwierzęta 
mogły spokojnie żyć w lasach, nie wchodząc nigdy w styczność 
z ludźmi ani z ich siedliskami.

Zmieniło się to w połowie lat 90. ubiegłego wieku, kiedy roz-
poczęło się stopniowe wyniszczanie lasów gwinejskich. Ogromna 
fala uchodźców wprowadziła się do lasu, uciekając przed dłu-
gim, krwawym i złożonym konfliktem między armią a grupami 
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rebeliantów z sąsiedniego Sierra Leone i Liberii. (Początkowo 
próbowano się osiedlać w obozach dla uchodźców w największej 
miejscowości obszaru leśnego, Guéckédou, ale rebelianci i woj-
ska rządowe nieustannie atakowały te miejsca21).

Uchodźcy zaczęli wycinać drzewa, żeby sadzić rośliny upraw-
ne, budować domy i pozyskiwać opał. Również grupy rebeliantów 
zabrały się za wycinkę lasów i sprzedaż drewna w celu sfinanso-
wania swojej walki22. Pod koniec lat 90. zmiany, jakie nastąpiły 
w lesie, były widoczne z kosmosu. Na zdjęciach satelitarnych wy-
konanych w połowie lat 70. gwinejskie lasy przy granicy z Liberią 
i Sierra Leone wyglądały niczym morze zieleni z pojedynczymi 
niewielkimi brązowymi wysepkami w miejscach, gdzie drzewa 
zostały wycięte, aby zrobić miejsce dla wiosek. Natomiast zdję-
cia satelitarne z 1999 roku pokazały całkowite odwrócenie sytua-
cji: morze bezdrzewnego brązu z małymi wysepkami zieleni tu 
i tam. Z całego lasu, który był w tym regionie, pozostało po wy-
cince jedynie 15 procent23.

To, do jakiego stopnia masowa wycinka wpłynęła na leśny 
ekosystem, nie zostało jeszcze w pełni opisane. Wiele gatunków 
zwierząt, które dotychczas żyły w lesie, prawdopodobnie najzwy-
czajniej wyginęło, kiedy ludzie wtargnęli do ich siedlisk. Wiadomo 
natomiast, że część gatunków pozostała. Ścieśniły się, zadowalając 
się mniejszymi obszarami zarośniętymi kępami drzew znajdują-
cymi się w bliskim sąsiedztwie siedlisk ludzkich.

Wśród tych gatunków były między innymi nietoperze. Nie ma 
w tym zresztą nic dziwnego: nietoperze to szeroko rozpowszech-
nione i odporne stworzenia. Wśród 4600 gatunków ssaków na 
całym świecie 20 procent stanowią nietoperze. Jak udowodniły 
badania przeprowadzone w Paragwaju, niektóre gatunki nietope-
rzy występują o wiele liczniej w wyniszczonych przez człowieka 
lasach niż w lasach nienaruszonych24. Niestety nietoperze są rów-
nież doskonałymi inkubatorami dla drobnoustrojów szkodliwych 




