
                                                     COVID-19 

A finais do ano pasado empezouse a propagar en Wuhan (China), unha enfermidade 

chamada COVID-19.  

Crese que esta enfermidade foi transmitida de animais como o morcego ou o pangolín 

ás persoas. O que parecía un virus da localidade de Wuhan, a día de hoxe afectou a 

maioría dos países do mundo e foi declarada pandemia mundial por parte da OMS. 

Durante este tempo realizáronse diversos estudios dos efectos que pode ter esta 

enfermidade, a súa posible orixe, unha vacina... 

Un estudio suxire que a combinación da mestura xenética e a selección evolutiva de 

secuencias xenéticas case idénticas entre coronavirus específicos de morcego e 

pangolín pode levar á evolución do COVID-19 e a súa introdución nos humanos. 

Os resultados tamén mostraron que o motivo de unión a receptores (RBM) do virus, o 

compoñente que desempeña un papel clave na entrada do virus nas células hóspede 

(células afectadas), introduciuse mediante a recombinación cos coronavirus de 

pangolín. 

Ao analizar 43 secuencias completas de xenoma de tres cepas de coronavirus similares 

ao COVID-19 de morcegos e pangolíns, os científicos delinearon qué cepas eran mais 

ou menos similares ao novo coronavirus, centrándose especialmente nos xenes 

relacionados có complexo de proteínas de punta do virus, un compoñente crítico que 

facilita a entrada do virus nas células hóspede. 

Encontraron probas dunha forte selección evolutiva en torno á RBM, parte da 

secuencia de aminoácidos da espiga que contacta directamente cos receptores das 

células hóspede, entre os morcegos, pangolíns e coronavirus humanos que estudaron. 

As secuencias de aminoácidos deste virus e o COVID-19 eran idénticas ou case 

idénticas nas rexións adxacentes ao RBM, o que suxire que os mecanismos evolutivos 

comúns deron forma a estas distintas cepas virais. 

 

O COVID-19 afecta de distintas maneiras en función de cada persoa. A maioría das 

persoas que contaxian presentan síntomas de intensidade leve ou moderada, e se 

recuperan sen necesidade de hospitalización. 

Os síntomas mais habituais son: febre, tose seca e cansazo. 



Outros síntomas menos comúns son: molestias e dores, dor de garganta, diarrea, 

conxuntivitis, dor de cabeza, perda do sentido do olfacto ou do gusto, erupcións 

cutáneas ou perda do color nos dedos das mans ou dos pés. 

Os síntomas graves son: dificultade para respirar ou sensación de falta de aire, dor ou 

presión no peito, incapacidade para falar ou moverse. 

De media, as persoas que se contaxian empezan a presentar síntomas nun prazo de 5 a 

6 días dende que se infectan, pero poden tardar ata 14 días. 

 

 

Este virus comezou a estenderse por China e polo resto de Asia, pero non tardou en 

chegar a Europa. 

Por exemplo a zona do norte de Italia nun primeiro momento estivo moi afecatada 

pero ao final foi todo o país, e mais tarde, todo o continente. 

O COVID-19 é un virus que se propaga con moita facilidade. 

Unha persoa pode contraer o COVID-19 polo contacto con outra que se atope 

infectada polo virus. A enfermidade propágase principalmente de persoa a persoa a 

través das gotículas que saen despedidas da nariz ou da boca dunha persoa infectada 

ao tose, estornudar ou falar.  

Tamén poden caer sobre os obxectos e superficies que rodean á persoa, como mesas, 

pomos e varandas, de modo que outra persoas poden infectarse se tocan eses 

obxectos ou superficies e  logo tócanse ollos, nariz ou boca. 

Por iso é importante permanecer a unha certa distancia, utilizar máscara, lavarse as 

mans frecuentemente con auga e xabón... 

Realizáronse experimentos para poder facernos unha idea da fácil transmisión deste 

virus. Xuntáronse unha serie de persoas nunha cena e unha delas votou pintura 

ultravioleta (simulando así o virus). Mantiveron unha cena normal ata que utilizaron 

unha lámpada de luz ultravioleta para ver todos os sitios a os que chegara a pintura. 

Foi unha gran sorpresa xa que a pintura atopábase por todas partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=hcALHmm7z0w 

 

A día de hoxe estase traballando a nivel mundial para lograr unha vacina para a 

poboación, xa que sen esta será imposible volver a unha vida normal coma á de antes. 

https://www.youtube.com/watch?v=hcALHmm7z0w


A Universidade de Queensland (Australia), por exemplo, investiga para a produción 

rápida de vacinas contra múltiples patóxenos. En Reino Unido creen que están cerca 

de poder conseguir unha vacina, pero este ano aínda non sería comercializada en caso 

de lograla. 

Pero en ningún caso, hai unha vacina para a poboación. 

Aínda que tamén son necesarios kits de detección do virus. 

Canvax Biotech desenvolveu un kit para a detección e cuantificación de coronavirus. 

Esta empresa foi pioneira en España en lanzar ao mercado o kit que xa se vende a nivel 

mundial.  

 

O virus que comezou en Wuhan non é o mesmo que o que chegou a España, senón 

que mutou. 

A medida que as células de calquera organismo se replican van adquirindo mutacións. 

No caso dos virus ARN (cuxo material xenético é ácido ribonucleico), mutan moito máis 

rápido polo mecanismo da replicación, porque cando o virus fai copias de si mesmo o 

enzima que replica o seu xenoma comete erros. 

Polo que isto supón un problema, xa que si o virus non cambiara permitiríalles a os 

científicos coñecer mellor a qué se enfrontan e atopar solucións en menor tempo. 

 


