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Vücudunuz
bir ekosistem
Sahip oldu¤umuz 100 trilyon hücrenin yaln›zca % 10’u gerçekten insana ait. Geri kalanlar›n
sahipleriyse bakteri, mantar ve di¤er mikroplar.
Pek fark›nda olmasak da, her birimiz
yürüyen ekosistemleriz. Kirpik diplerinize yerleﬂen sekiz bacakl›, minicik Demodex akarlar› çakt›rmadan deri hücrelerinizin tad›n› ç›kar›yor. Mikroskobik boyutta mayalar dilinizde, diﬂlerinizde, derinizde ve ba¤›rsa¤›n›zda yaﬂ›yor. Herpes simplex gibi etkin olmayan virüsler
sinir sisteminizin içinde y›llarca aylakl›k
edebiliyor. Belki de bunlar›n en yabanc›
olan›, atalar›m›za bulaﬂan ve genomun %
8’ini oluﬂturan ve kendini kopyalayabilen, virüs benzeri DNA parçac›klar›.
Ço¤u zaman vücudumuzu 90 trilyondan fazla mikropla, kavgas›z gürültüsüz
paylaﬂ›yoruz. Ama bazen kan
emen tahtakurusu, bit, pire
gibi hayvanlar vücudumuza girdi¤inde,
Herpes simplex ya da in-

san papilloma virüsü d›ﬂ deride si¤il ya
da sivilcelere yol açt›¤›nda, bu ahenk
karmaﬂaya dönüﬂür. Böyle durumlarda
antibiyotik kullanmaksa, hastal›k yapan
organizmalarla birlikte Lactobacillus acidophilus gibi yararl› bakterileri de öldürdü¤ü için ekosisteme de zarar verir.
Mikroplarla yaﬂamak biyolojik bir
denge yasas› gerektiriyor. Bununla birlikte, ço¤u zaman
üzerimizde taﬂ›d›¤›m›z
mik-

1. Atlet Aya¤› Mantar›
Tricophyton ve Epidermophyton,
ortak kullan›lan duﬂlardan ç›plak
ayaklara tutunan ipliksi
parazitler. Bu türler ve
akrabalar›, ayak t›rnaklar›n›n
içine girer ve buradan da,
mantar gibi hastal›klara yol
açabildikleri kafa derisi ve
üreme organlar› da dahil
derinin di¤er bölgelerine
yay›l›rlar.
2. Vajina Floras›
Vajinaya yerleﬂmiﬂ
olan Lactobacillus ailesi
üyeleri gibi yararl›
bakteriler, hastal›¤a yol
açan Candida albicans
gibi mantarlar› laktik
asit salg›layarak
ortamdan uzak tutar.
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roskobik yaﬂamdan habersiz mutlu bir
ﬂekilde yaﬂ›yoruz. Yine de, bu organizmalar›n neye benzedi¤ini bilmek yararl›
olabilir.
Glausiusz J., “Your Body is a Planet”,
Discover, Haziran 2007
Çeviri: Elif Y›lmaz

3. Firmicutes ve Bakteroitler
Yaklaﬂ›k 1500 g a¤›rl›¤›nda, en az 500 tür bakteri
insan ba¤›rsa¤› içinde yaﬂ›yor. Bunlar›n büyük
k›sm› Firmicutes ve Bakteroit dallar›ndan (filum) birinden geliyor ve karbonhidratlar›, K
ve B12 vitaminleri gibi yararl› besinlere parçal›yorlar. Ayr›ca zararl› bakterileri de uzak
tutuyorlar. Johns Hopkins Küresel Sa¤l›k Merkezi’nden Cynthia Sears’a göre, kötü mikroorganizmalar›n iyilerce haklanmas›n›n tek
nedeni say›ca di¤erlerinden az olmalar›.
4. ‹nsan Papilloma Virüsü
Yüzden fazla türde insan papilloma virüsü (HPV),
yayg›n olarak bilinen si¤illerden tutun da, ayak
taban› si¤iline, hatta düz si¤illere kadar birçok si¤il türüne yol açabilir. HPV’nin en az otuz türü cinsel yollardan bulaﬂabiliyor ve ABD’de bulunan Hastal›k Denetim ve Korunma Merkezi’nin öngörülerine göre,
cinsel olarak etkin erkek ve kad›nlar›n en az % 50’sine yaﬂamlar›n›n bir döneminde genital (üremeyle ilgili) HPV bulaﬂm›ﬂt›r.
As›l kayg› verici olansa, HPV 16 ve 18 türlerinin serviks (uterusun vajina üzerindeki boynu), penis, vajina, anüs, rektum
(sindirim kanal›n›n anüse aç›lan son bölgesi) kanserine yol açabiliyor olmas›. Neyse ki, Gardasil adl› yeni bir aﬂ› her iki türün
de yol açt›¤› kanserden koruyucu etkiye sahip.
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5. Kafa Bitleri
Pediculus humanis capitis (kafada
yaﬂayan parazit) çok uzun zamand›r
ortal›kta dolaﬂ›yor. Bilinen en eski bit
yumurtas› 10.000 y›ll›k bir saç
telinde bulundu. Bu yass›, kanats›z
böcekler yaln›zca birkaç
milimetrelik boylar›yla insan kan›
emerler ve sirke ya da yumurtalar›n›
saçlar›m›za yap›ﬂt›r›rlar.

7. Demodex Uyuz Böce¤i
Demodex uyuz böce¤i kirpik diplerinize yerleﬂir
ve orada yer, çiftleﬂir, ürer,
geceleri kalk›p yüzünüzde
dolaﬂt›¤› zamanlar› saymazsak nadiren de sizi terk eder. ‹¤ biçimli ve 0,3 mm boyundaki bu k›sa bacakl› parazit, 20 yaﬂ›n alt›ndaki insanlar›n % 20’sinde görülür. Ancak as›l yaﬂl› insanlar› ele geçirme baﬂar›s›
daha büyük; yaﬂl›larda çok daha fazla görülüyor.

8. Zona
E¤er suçiçe¤i hastal›¤› geçirmiﬂseniz, varicella – zoster adl› virüs
omurili¤inize yak›n sinirlere yerleﬂir ve uykuda bekler. Stres, yaﬂl›l›k
ya da ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde zay›fl›k gibi durumlar, virüsü
yeniden etkin hale getirir. Uyanan virüs, sinsi sinsi
sinir sistemi boyunca ilerler ve deride k›zar›kl›kla
birlikte sürekli bir a¤r›n›n görüldü¤ü zona
hastal›¤›na yol açar. Araﬂt›rmac›lar, suçiçe¤ine
karﬂ› ﬂu s›ralar ABD’de yap›lan yayg›n aﬂ›lamayla
özellikle yaﬂl›larda zona hastal›¤›n›n görülme
olas›l›¤›nda art›ﬂ olabilece¤i görüﬂündeler.

6. Diﬂ Streptokoku
E¤er diﬂlerinizi düzenli olarak f›rçalam›yorsan›z, diﬂlerinizin yüzeyi muhtemelen bir bakteri biyofilmiyle kapl›d›r. Diﬂ pla¤›nda
bask›n olan bu türler, Streptokok sanguis ve Streptokok mutants. Diﬂlerinizi düzenli olarak f›rçalasan›z bile, bu bakteriler k›sa bir süre sonra yeniden yerlerini
al›r ve güçten düﬂene kadar orada yaﬂamay› sürdürürler. Bu bakteri, ﬂeker mayalar ve pla¤›n temelini oluﬂturan yap›ﬂkan polimerleri salg›lar.

9. Fosil Virüsler
Genomumuzun 1/12’sini milyonlarca y›l
önce atalar›m›za bulaﬂm›ﬂ olan virüslerden
oluﬂan DNA parçalar› oluﬂturuyor. Tulane
Üniversitesi’nden epidemiyoloji uzman› (salg›n
hastal›klarla ilgilenen bilim dal›) Prescott Deininger’a
göre, bu ve kendini kopyalayabilen di¤er parazit
DNA parçalar›, bizimle birlikte yavaﬂ yavaﬂ geliﬂtiler
ve mutasyonlar›, yeni kal›tsal hastal›klara yol
açabilecek kopyalar›n› genomumuza yerleﬂtirdiler.

10. Stafilokok
Derimiz ortalama olarak 1 trilyon bakteri bar›nd›r›yor. Bunlar›n en bilinenleri stafilokok, streptokok ve terden vücut kokusu üretimini sa¤layan corynebacterium. New
York Üniversitesi T›p Fakültesi’nden mikrobiyolog Martin
Blaser, alt› kiﬂinin kollar›n›n
dirsekle bilek aras›nda kalan k›sm›ndan ald›¤› bakteri DNA’lar›n› dizmiﬂ ve 182
farkl› tür bakteriye rastlam›ﬂ. Bunlar›n büyük k›sm›
asl›nda, hastal›k yapabilen
mikroorganizmalara karﬂ› besin için savaﬂarak deriyi sa¤l›kl›
tutan bakteriler.
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