
Yeryüzünde insanlar›n ve hayvanlar›n normal yaflam ak›fl›n›
olumsuz yönde etkileyen, di¤er bir deyiflle hasta
olmam›za neden olan birçok minik canl› türü var. Bu tek
hücreli minik canl›lar›n ço¤u bakteri s›n›f›na giriyor. Bakteri
dedi¤imiz fley, asl›nda bölünerek ço¤alan ve tek bafl›na
yaflam›n› sürdüren tek hücreli bir canl›.

Ancak bafl›n›za gelen her türlü hastal›¤›n sorumlusu
bakteriler de¤il. Virüs ad› verilen bir di¤er mikroorganizma
türü, üreme ve kendi yaflam›n› sürdürme pahas›na girdi¤i
ço¤alma savafl›nda, canl› hücrelerden yararlanmaktan hiç
çekinmiyor. Bu davran›fl›n sonuçlar› da virüsün çeflidine
ba¤l› olarak basit bir so¤uk alg›nl›¤› ya da gripten, ölümcül
kuduz ve AIDS hastal›klar›na kadar uzan›yor. Peki, ama
bakterilerden bile yüzlerce kat küçük olan ve yaln›zca
güçlü elektron mikroskoplar› alt›nda görülebilen virüsler,
nas›l olup da bunca derdi bafl›m›za sarabiliyorlar?

Virüs Nedir?
Bu sorunun yan›t›, büyük ölçüde virüslerin ço¤alma
mekanizmas›n›n alt›nda yat›yor. Virüslerin yap›lar› asl›nda
son derece basit. Normalde bir hücre ya da bakteri,
yaflamsal ifllevlerinin sürmesini sa¤layan özelleflmifl
organellerden, protein sentezi ve ço¤almay›
gerçeklefltiren kal›tsal malzemeden oluflur. Yani
bakterilerin ve hücrelerin de t›pk› vücudumuzda oldu¤u
gibi kendilerine özgü enerji üretme, protein sentezleme,
ço¤alma, at›klar› uzaklaflt›rma gibi görevleri olan
organelleri ve bu yaflamsal ifllevlerin gerçeklefltirilmesini
sa¤layan enzim adl› proteinleri bulunur. Ancak bir virüs, bu
sistemlerin ço¤una sahip de¤ildir. Virüsler, yaln›zca flu

bileflenlerden oluflur: Ço¤almay› gerçeklefltiren kal›tsal
malzeme, bunu çevreleyen protein bir k›l›f ve yaln›zca
baz› virüslerde bulunan, ya¤dan oluflan bir zar. Virüslerin
organelleri ve enzimleri yoktur. Bu nedenle ço¤alabilmek
için uygun bir “konak” hücre bulmalar› gerekir. Ço¤almak
için kullanabilecekleri konak bir hücre bulamayan baz›
virüsler, d›fl ortamlarda uzun y›llar boyunca hiçbir canl›l›k
belirtisi göstermeden kalabilirler. Virüsler, bu özellikleri
nedeniyle canl› olarak kabul edilirler, ancak canl›yla cans›z›
birbirinden ay›ran çizgiye en yak›n canl›lar olarak da
tan›mlan›rlar. 

Virüsler Nas›l Ço¤al›rlar?
Virüsler, bir canl›n›n vücuduna girerek uygun bir konak
hücreye rastlad›klar›nda, hemen ço¤alma sistemlerini
devreye sokarlar. Virüslerin tek bafllar›na yaflamlarn›
sürdürmelerini sa¤layacak enzimleri ve organelleri
olmad›¤›n› belirtmifltik. Ancak hedefledikleri hücreye
girmeye ve kal›tsal malzemelerini kopyalamaya yönelik
baz› yard›mc› enzimleri vard›r. Virüsler, türlerine ba¤l›
olarak farkl› tip konak hücrelere girerler. Örne¤in, AIDS
virüsü, vücudun ba¤›fl›kl›k sisteminde bulunan T hücrelerini
kendine hedef al›r. 

Virüs, uygun bir konak hücre buldu¤unda, ilk olarak ona
tutunur. Ard›ndan, salg›lad›¤› baz› enzimler yard›m›yla
hücre zar›n› eritir ve kal›tsal malzemesini hücre içine
aktar›r. Bu kal›tsal malzeme, yeni bir virüsün oluflmas› için
gereken proteinlerin sentezini sa¤layacak bilgileri içeren
bir RNA (ribonükleik asit) ya da DNA (deoksiribonükleik
asit) zinciri olabilir. Virüsün kalt›sal malzemesi, virüse ait

Canl›yla cans›z aras›ndaki incecik çizginin üzerinde dolaflan ve
dünyan›n en minik asalaklar› olan virüsler, nas›l oluyor da
ço¤alabilmek için kendilerinden binlerce kat daha büyük hücreleri
kullanabiliyorlar?

Virüsler Nas›l Ço¤al›r?
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baz› enzimlerin de yard›m›yla hücre içindeki normal
iflleyifli kendi denetimine al›r. Bir anda hücrenin tüm
iflleyifli, virüse ait yeni kal›tsal malzemenin oluflturulmas›
ve protein k›l›flar›n haz›rlanmas› için seferber edilir. Hücre
içinde oluflan yeni virüslerin d›flar› ç›k›fl›, genellikle
hücrenin parçalanmas› yoluyla olur. Sonuç olarak hücre
ölür. Virüslerin ço¤almak için uygulad›klar› ve hücrenin
ölümüyle sonuçlanan bu döngüye litik (parçalay›c›)
döngü ad› verilir. 

Ancak protein k›l›f üzerinde zar da bulunduran virüsler,
hücreye girmek ve hücreden ç›kmak için her zaman
hücreyi parçalama yolunu seçmezler. Bu tip virüsler,
hücre zar›ndan geçebildiklerinden hücre  içine bir bütün
olarak girerler. Bu durumda ço¤alan virüsler hücreyi
parçalamadan d›flar› ç›karlar. Böyle oldu¤unda, virüslerin
kal›tsal malzemeleri hücreye girdikten sonra hücre
DNA’s›n›n do¤al bir parças›ym›fl gibi gizlenirler. Virüs bu
biçimde davrand›¤›nda, varl›¤›na iliflkin herhangi bir belirti
olmasa da, hücre her bölünmede tafl›d›¤› bu saatli
bombay› yeni yavru hücrelere aktarmay› sürdürür. Virüsün

kal›tsal malzemesi bu flekilde y›llar boyu varl›¤›n›
hissettirmeden ve herhangi bir hastal›k belirtisi
sergilemeden hücreden hücreye yay›labilir ve
beklenmedik bir anda virüsün ço¤alma döngüsünü
bafllatabilir. ‹flte, virüsün kendi kal›tsal flifresini gizledi¤i bu
sessiz döngüye lizojenik döngü denir.

Virüsler, bilinen en basit varl›klar olduklar› halde, ifl
ço¤almaya gelince kendilerinden binlerce kat daha
büyük olan hücreleri kullan›p atma konusunda flafl›rt›c› bir
beceri gösterirler. Neyse ki, bitmez tükenmez bir y›k›m
arac›ym›fl gibi görünen bu mikroorganizmalara karfl›
tümüyle savunmas›z say›lmay›z. Çeflitli afl›lar, yeni
gelifltirilen ilaçlar ve en önemlisi, güçlü bir ba¤›fl›kl›k
sistemi, virüslere karfl› savafl›rken güvenebilece¤imiz en
büyük yard›mc›lar›m›zd›r.
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Virüslerin Ço¤almas›Baz› virüsler, bakteri hücrelerinde yaflarlar. 
Bu virüslere bakteriyofaj denir.
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