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V‹RÜSLER CANLI MI
CANSIZ MI?
Virüsler... Yeri geldi¤inde tarihin ak›fl›n› de¤ifltiren
hastal›klara neden olan virüsler... S›n›rlar›m›z› afl›p
uzay›n karanl›klar›na aç›ld›¤›m›z flu zamanda bile
hâlâ yenik düflebildi¤imiz virüsler... Virüsler
hakk›nda bilinenler ve bilinmeyenler bir kenarda
dursun, y›llard›r net olarak cevab› verilemeyen
bir soru var bilim dünyas›nda. Araflt›rmac›lar›
ikiye ay›ran, bazen birbirine düflüren, bazen de
saatler süren hararetli tart›flmalara konu olan o
ünlü soru: “Virüsler canl› m› cans›z m›?”

Biyoloji ve t›p alan›ndaki çal›flmalar›n büyük h›zla ilerledi¤i son 100 y›ld›r, bilim dünyas›n›n virüslerin “ne olduklar›” konusundaki yaklafl›mlar da
sürekli olarak de¤iflti. ‹lk önce yaln›zca
bir “zehir” olduklar› düflünüldü, daha
sonra yaflam formlar› olduklar›, sonra
biyolojik kimyasallar olduklar›... Günümüzdeyse, canl›l›k ve cans›zl›k aras›nda gri bir bölge olarak an›l›yor virüsler.
Çünkü, canl›l›¤›n tan›m›nda yer alan
“kendine benzer yaflam formlar› oluflturma (ya da baflka bir deyiflle üreme)”
yetenekleri, tamamen yak›nlar›nda baflka canl› hücrelerin bulunmas›na ba¤›ml›. Kendi bafllar›na üreyememelerine karfl›n, konak olarak kulland›klar›
di¤er canl› hücrelerin davran›fllar›n›
kendi istekleri do¤rultusunda de¤ifltirmek konusundaysa oldukça ustalar.
Peki ya di¤er özellikleri? Virüsler,
canl› bir hücreden uzakta, kendi bafllar›na olduklar› halde “virion” ad› veriB‹L‹M ve TEKN‹K 78 Ocak 2005

len ve d›flar›dan gayet
zarars›z görünen paketçikler halinde bulunuyorlar. Bu paketçiklerde, virüsün
tipine göre ya DNA ya da RNA olan ve kapsid ad› verilen bir kapsülle
çevrili halde bir miktar genetik madde
bulunuyor. Bu flekilde genetik madde
bulundurmalar›, asl›nda bir canl›l›k
özelli¤i. Ancak, esas önemli olan, kal›t›m maddesinde sakl› olan bu bilgiyi
kullanarak, yaflam›n devam edebilmesi
için gerekli proteinleri sentezleyebilmek. ‹flte virüsler de bu noktada t›kan›yorlar. Çünkü, bu ifli yapabilecek olan ribozom organellerinden ve protein sentezinde görev alan di¤er mekanizmalardan yoksunlar. Bu da, genetik
maddelerinin içerdi¤i bilgileri yaflama
geçirebilmek için, baflka canl› hücreleri kullanmalar›n› gerektiriyor. Yani, asl›nda bu parazitlerin tek amac›, di¤er
tüm canl›larda da oldu¤u gibi, kendi
genetik bilgilerini aktarabilmek.
Virüslerin cans›z olarak tan›mland›¤› dönemler boyunca düflülen en büyük hatalardan biri, asl›nda dünya üzerindeki canl›l›¤›n flekillenmesinde oynad›klar› o çok önemli rolün göz ard›
edilmesi oldu. Virüsler do¤a içinde

kendilerine yer edinmeye çal›flt›kça,
do¤a da virüslerle savaflabilmek için
sürekli olarak yeni yöntemler gelifltiriyor. Bu, iki tarafl› bir yaflamda kalma
savafl›. fiimdilik virüsler daha h›zl› mutasyon geçirebildikleri ve bütün canl›
gruplar›n› tehdit edebildikleri için daha avantajl› görünüyor. Sonuç ne olursa olsun, araflt›rmac›lar art›k virüslerin
canl›l›k tarihinin baflrol oyuncular› olarak görme konusunda fikir birli¤ine
varmaya bafllad›lar.
1930’lu y›llardan önce araflt›rmac›lar, baz› hastal›klar›n, bakteriler gibi
davranan ama onlardan çok daha küçük olan partiküller nedeniyle ortaya
ç›kt›¤›n› fark etmifllerdi. Bir kurbandan di¤erine geçebilen ve etkilerini
çok belirgin flekilde gösteren bu partiküllerin de, canl›l›¤›n en küçük modelleri olduklar›n› düflünmüfllerdi. 1935
y›l›ndaysa, tütün mozaik hastal›¤›n›n
nedeni olan virüsün Wendell Stanley
taraf›ndan saflaflt›r›l›p kristalize edilmesiyle birlikte, virüslerin baz› karmafl›k biyokimyasallar tafl›d›klar› ama yaflam›n devam› için gereken metabolik
sistemlerden yoksun olduklar› görüldü. Daha sonraki çal›flmalar da, virüslerin koruyucu bir k›l›fla çevrili olan

çekirdek asitlerinden (DNA ya da
RNA) olufltu¤unu gösterdi.
Evet, kendi halindeki bir virüs belki
bir canl›dan çok kimya deposuna benziyor, ancak canl› bir hücreye girdi¤i
anda ifller de¤ifliyor. K›l›f›ndan kurtuluyor, genlerini aç›¤a ç›kart›yor, hatta
yaln›zca aç›¤a ç›kartmakla kalm›yor,
konak hücresinin sentez yollar›n› da
tamamen ele geçirerek, kendi genetik
maddesindeki bilgide flifreli olan proteinleri sentezlettiriyor. Böylece, hücrenin içinde kendini ço¤altm›fl oluyor ve
baflka hücrelere de hastal›k bulaflt›rabilecek “yavrular” oluflturuyor. Baz›
araflt›rmac›lar, bu halleriyle virüsleri
bir tür “ödünç yaflam formu” olarak tan›ml›yorlar.
Asl›nda virüslerin canl› m› cans›z m›
olduklar› sorusunun yan›t›, bir baflka
sorunun yan›t›na dayan›yor: “Canl›l›k
nedir?”. Gerçekten de canl›l›¤›n tan›m›nda beslenme, solunum, büyüme,
üreme gibi enerji gerektiren baz› kavramlar yer al›yor. Ancak, acaba bunlar
canl› ve cans›z aras›na bir çizgi çekebilmek için yeterli mi?
Örne¤in, bir mefle a¤ac›n›n canl›,
mefle a¤ac›ndan yap›lm›fl bir masan›nsa bir cans›z oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Peki ya bir tohumlar? Yaflam potansiyelleri olmas›na karfl›n, ço¤u tohum bir canl› olarak kabul edilmeyebilir. Bu yüzden de, virüsleri canl› hücrelerden çok tohumlara benzetmek belki
daha do¤ru bir yaklafl›m olabilir.
Karmafl›k sistemlerde canl›l›k kadar
önemli olan bir di¤er kavram da “bilinç”. ‹nsan vücudundaki bir sinir hücresi (nöron) canl› olmas›na karfl›n, bir
bilince sahip olmas› için sinir sisteminin
gerisine gereksinim duyuyor. Bir insan
beyni de biyolojik olarak canl›, ancak
bilinç yetisinden yoksun olabiliyor. Benzer flekilde, hücresel ya da viral genler
ve proteinlerin de tek bafllar›na canl› say›lmalar› pek mant›kl› görünmüyor. Ve
bu aç›dan yaklafl›ld›¤›nda, virüsler de
tam olarak canl› say›lmamalar›na karfl›n, cans›zl›ktan da uzaklar.
Ancak, inan›lmaz bir özellikleri daha var. Öncelikle, canl› hücrelerde üreyip ço¤alabildikleri gibi, bunu cans›z
hücrelerde gerçeklefltirmeyi de baflarabiliyorlar. Daha önemlisiyse, baz›lar›,
bu ölü hücreleri yeniden yaflama döndürebiliyor. Nas›l m›?
Çekirdek DNA’s› yok edilen bir hücre, protein sentezleyebilmek ya da üre-
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Virüs kelimesi, birebir yaz›l›fl›yla Latince’de “yap›flkan s›v›, zehir, i¤renç koku” anlamlar›na geliyor. Zararl›
etkilerinden ötürü ilk önce zehir olduklar› düflünülen virüslerin ad›, günümüze kadar bu flekliyle gelmifl.

mek için gereksinim duydu¤u genetik
talimatlardan yoksun oldu¤u için, biyolojik olarak ölü say›l›yor. Ancak, bu
hücrenin içine giren bir virüs, geri kalan sitoplazmadaki hücresel mekanizmalardan yararlanarak kendini ço¤altabiliyor. Bu durum, okyanuslarda yaflayan bir hücreli organizmalar için s›kça söz konusu oluyor.
Bir di¤er ve biraz daha farkl› bir örnek de, birincil üreticilerden olan maviyeflil bakterilerde görülüyor. Mavi-yeflil
bakterilerde fotosentez merkezi olarak
ifllev gören bir enzim, günefl ›fl›¤›na
çok fazla maruz kald›¤›nda bozuluyor
ve yaflam› için son derece önemli olan
fotosentez ifllevini sürdüremeyen hücre ölüyor. Ancak, siyanofajlar olarak bilinen virüsler, bu hücrelere girdiklerinde bakteriyel fotosentez enziminin bir
benzerini sentezliyorlar. Dahas›, bu viral enzim, bakteriyel asl›na göre çok
daha dayan›kl› yap›da oluyor. Bu nedenle, yeni ölen bir mavi-yeflil bakteriye
giren siyanofajlar, kendi sentezlettikleri fotosentez enzimleri sayesinde bu
hücreyi yeniden yaflama döndürebiliyorlar. T›pk›, bir hücreyi kurtarmak
amac›yla yap›lan gen tedavisi gibi...
Baz› virüsler de, yok edilmelerinden

sonra bile bu ödünç yaflamlar›na geri
dönebiliyorlar. E¤er bir hücrenin içinde ayn› virüsten birden fazla bulunuyorsa, morötesi (UV) ›fl›k gibi yöntemlerle etkinlikleri yok edilen virüsler,
daha sonra bu y›k›lm›fl çekirdek asitlerinin bir araya gelmesiyle yeniden etkin hale geçebiliyorlar.
Virüsler, dünya üzerindeki canl›l›k
formlar›n›n hepsiyle do¤rudan bir genetik al›flverifl içerisinde. Ola¤anüstü
bir h›zla mutasyon geçirebilmeleri ve
ço¤alabilmeleri nedeniyle de, sürekli
olarak do¤aya yeni genler kat›yorlar.
Neredeyse dünya üzerinde hangi canl›lar›n kalaca¤›na, hangilerinin silinip gidece¤ine de yine onlar karar veriyor.
Ancak onlar da sürekli de¤ifliyorlar,
sürekli bir evrim içindeler, her y›l yeni
virüsler ortaya ç›k›yor. Virüsleri istedi¤imiz kadar canl›l›ktan uzak kabul
edelim, canl›l›¤›n geri kalan› üzerindeki etkileri çok büyük. Onlar, biyoloji ve
biyokimya dünyalar› aras›ndaki sürekli de¤iflen s›n›rlar. Onlar, asl›nda yaflam›n k›y›s›nda dolafl›yorlar.
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