
 

VIRUKSET ja epidemian leviäminen  . 

Tarttuvia tauteja levittävät pääasiassa bakteerit ja virukset. Nämä taudin 
aiheuttajat ovat loisia, jotka pyrkivät lisääntymään ihmisessä ja leviämään 
edelleen. Taudinaiheuttajien lisääntyminen elimistössämme aiheuttaa 
tulehduksen, jossa elimistön puolustusjärjestelmä pyrkiin tuhoamaan 
taudinaiheuttajat. 

Virukset ovat maapallon vanhimpia eliöitä, niillä ei ole solurakennetta. 
Päästessään ihmissoluun ne valjastavat sen  tuottamaan uusia viruksia. Solu 
tuhoutuu ja uusia viruksia leviää  ympäristöön. 

A)  Virusten leviäminen: KÄYTÄ GOOGLEA 

1) Mitä tartuntatapoja  on olemassa?  
a) pisa______, b) kosket ______, c) vere______välityksellä, d)  ruo_____  ja 

          juo____   tartuttavat 

       Selitä:  

2a)  epidemia  b) pandemia   c) altistuminen  e) itämisaika  f) karanteeni        
g) eristys 

3) Miten koronavirus tarttuu ihmiseen? 

4) Mitä oireita koronavirusinfektio aiheuttaa? 

5) Mitä tarkoittaa viruksen R0  -arvo ? Mikä on koronaviruksen R0 , mikä 
influenssaviruksen? 

6) Mitä on  sosiaalinen etäisyys?   

 

B)  Sosiaalisia kontakteja vähentämällä  pyritty vähentämään 
koronaviruksen leviämistä. Eristystoimet ja karanteenit ovat  käytössä 
myös Suomessa. TULKITSE diagrammeja. Kerro käsityksesi. 

 

Eristämiseen ja ihmisten kontaktien vähentäminen perustuu osin  havaintoihin, 
jotka tehtiin  influenssaviruksen aiheuttaessa pandemian aikana koko 
maapallolla   vuonna 1918 ( ns. espanjantauti).  Suomessakin espanjantauti 
aiheutti kolme erillistä tautihuippua ja epidemia laantui vasta vuonna 1920. 



 

Tuolloin  tehtiin havaintoja, että sosiaalisten kontaktien rajoittamisella ja 
rajoittamisajankohdan oikella valinnalla on merkitystä  tautihuipun suuruuteen 
ja kuolleisuuteen. 

Seuraavassa on  neljässä USA:n kaupungissa havaittu kuolleisuus 
espanjantautiin 1918. (lähde: National Geography-lehti) 

Harmaalla neliöllä on kuvattu rajoitusten aikaa, koulujen, ravintoloiden,  
konserttien ja  urheilukilpailujen sulkemista. 

Philadelphiassa rajoituksiin ryhdyttiin vasta, kun kuolleisuus tautiin oli alkanut kohota 
voimakkaasti. Kaupungissa ”odoteltiin”  8 päivää  rajoituksia, vaikka kuolleiden määrä nousi 
koko ajan.  New Yorkissa  ihmisten kontakteja  alettiin rajoittaa  jo ennen kuin kuolleisuus  
alkoi voimakkaasti nousta   

                      

                 (molemmat diagrammit samassa mittakaavasas) 

                                                                                                                  

Mikä on selvin ero epidemian kulussa näiden kahden kaupungin välillä? 

 

Kummassa kaupungissa terveydenhoitojärjestelmä pystyi paremmin auttamaan 
sairastuneita?   Miksi ? 

 

 

 



Epidemiahuipun jälkeen 

 

San Franciscossa  rajoitukset purettiin. kun sairauteen kuoli vielä ihmisiä. 

Mitä mahdollisia seurauksia  aikaisesta karanteenin lopettamisesta oli? 

 

St. Louisissa karanteeni purettiin hyvin aikaisin.  Mitä seurauksia siitä oli? 

 

Mitä toimenpiteitä on tehty  Suomessa CoVid-19 epidemian taltuttamiseksi? 


