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Vírus, ktorý vás robí hlúpymi, už infikoval takmer polovicu
populácie
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Pre všetkých tých, ktorí si myslia, že zombie apokalypsa nemôže nastať, máme zlú
správu. Vedci zrejme práve zistili, že môže.

Tak dobre, toto možno ešte nie je jej prvá fáza, avšak novoobjavený vírus je vskutku
pozoruhodný. A to nielen preto, že dokáže zmeniť rastlinu na živočícha, ale aj preto, že
robí ľudí hlúpymi.

Vírus sladkovodných rias objavený u človeka
Tento vírus, dnes už známy pod menom ATCV-1, sa pôvodne našiel už pred niekoľkými
rokmi v mozgu ľudí. Spočiatku bol však odmietnutý, že sa jedná o kontamináciu vzoriek.

Zmena v prístupe nastala až vtedy, keď sa znovu potvrdil v steroch z hrdla živých ľudí.
Všetci boli čistou náhodou psychiatrickí pacienti.

Dr. Robert Yolken so spolupracovníkmi z Medicínskej fakulty na Johns Hopkinsovej
univerzite robili výskum patogénov, ktoré je možné spájať s výskytom istých
psychiatrických ochorení. No a vtedy tento vírus objavili u pacientov s psychiatrickými
diagnózami, ktorých študovali.

Dovtedy sa predpokladalo, že vírus ATCV-1 sa vyskytuje len u jedného druhu
sladkovodných rias.

O koľko vírus ATCV-1 robí ľudí hlúpejšími?
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Po prvotnom objave Dr. Yolken s tímom vyšetrili celkovo 92 zdravých ľudí. Zistili, že 43%
z nich malo v sebe spomínaný vírus.

Tiež namerali, že vírus bol zodpovedný až o 10% zníženie ich kognitívnych schopností.

Aby ďalej otestovali svoju teóriu, urobil Dr. Yolken podobný test aj na myšiach. Výsledok
bol však rovnaký.

Náš tip: Ste muž v strednom veku? Máte problémy s prostatou, alebo trpíte
hormonálnou nerovnováhou? Vyliečte svoju prostatu touto bylinnou zmesou. Viac
informácií tu

Ako uvádza štúdia:

Nečakane sme identifikovali sekvencie DNA zhodné s vírusom sladkovodných rias
ATCV-1, ktorý nemal infikovať ľudí. Našli sme ho však aj vo vzorkách tkanív hltana
u zdravých ľudí.

Prítomnosť tohto vírusu bola spojená so síce slabým, ale pozorovateľným znížením
rozumových schopností.

Vzťah medzi ATCV-1 a kognitívnymi funkciami bola potvrdená na modeli s myšami.
U nich sa ukázalo, že prítomnosť vírusu sa prejavila na expresii génov v mozgu.

Naša štúdia tak preukázala, že uvedený vírus dokáže infikovať ľudí a mať na nich
biologický efekt.

Záver
Dobre, takže ešte predtým, než začnete poukazovať na niektoré tienisté stránky svojho
života, uvedomte si jednu vec: Nikto zatiaľ presne nevie, ako sa ľudia týmto vírusom
nakazia a ani to, nakoľko naozaj ovplyvňuje širšiu populáciu.

To, čo ukazuje štúdia je, že sa každý deň stále učíme nové veci o svojom tele a svete
okolo nás.

Zdroj: A Virus that Makes you Stupid has Infected up to 1/2 of Humanity

Podobné články
Vedkyňa uväznená po tom, čo odhalila smrtiaci vírus vo vakcínach
Nikdy nedávajte deťom ibuprofen, keď majú kiahne
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Malé „špinavé“ tajomstvo, ktoré chce pred vami očkovací priemysel utajiť
Hepatitída HCV (Žltačka typu C) – Mýtus či skutočnosť?
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