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1.2 Virüsler: Ölümcül Kaçak Sanatçılar 

Mart 2013'te Çin'in Şangay kentinde iki yaşlı adam gripten öldü. Trajik olmasına rağmen, 

bu olay çok da sıradışı değildi - grip virüsleri her yıl dünya çapında yaklaşık yarım milyon 

insanı öldürüyor. Bu ölümlerle ilgili alışılmadık şey, insanları öldüren grip türüdür. Bu virüs 

daha önce insanlara bulaştığı kaydedilmemiş bir virüs olarak kabul ediliyordu ve halk 

sağlığı uzmanlarını çok endişelendiriyordu. Çünkü yeni grip türleri ortaya çıktığında, bazen 

yıkıcı küresel salgınlara dönüşebilirler. 

Bu endişe, sadece bilim kurgu tarafından körüklenen bir senaryodan ibaret değildir. 

Grip virüsleri bu salgınlara daha önce neden olmuş, yüz milyonlarca insanı öldürmüştür ve 

uzmanlar bunu tekrar yapacaklarını kabul etmektedir. Soru şu ki, ne zaman? Dünyanın 

sağlığı, influenza virüslerinin gelecekteki evrimine bağlıdır. Aslında, başka bir grip salgını 

tehdidi o kadar önemlidir ki, Dünya Sağlık Örgütü bu virüsün evriminin ilerlemesini aktif 

olarak izleyen geniş bir bilim insanı ağına sahiptir. Paleontologlar on milyonlarca yıllık 

fosillerle balinaların evrimini takip ederken, grip araştırmacıları çok daha kısa zaman 

aralıkları üzerinde çalışarak aylar hatta günler boyunca evrimsel değişimi gözlemliyorlar. 

Ölümcül grip salgınlarının nasıl ortaya çıktığını anlamak için, grip virüsünün 

kendisiyle başlamalıyız. Influenza A virüsü, temelde RNA ipliklerini çevreleyen bir 

membran ve protein kabuğudur. Kopyalamak için virüsün bir konakçı hücreyi istila etmesi 

gerekir. İnfluenza A virüslerinin yüzeylerinde hemaglutinin adı verilen proteinler bulunur. 

Bu proteinler, virüslerin konağın solunum yolundaki epitel hücrelerinde doğal olarak 

bulunan reseptörlere bağlanmasına izin verir. Reseptörlere bağlandıktan sonra, virüsler, 

hücreleri, içine girdikleri hücreye bir geçiş yolu açmaları için tetikler. Virüsler içeri girdikten 

sonra hücrelerimizin genetik mekanizmasını kendilerinin kopyalarını toplu olarak üretmek 

için işgal altına alırlar. Enfekte olan her hücre, viral genomun ve proteinlerin binlerce yeni 

kopyasını oluşturabilir ve bunlar daha sonra hücre zarından çıkan yeni protein kabuklarıyla 

paketlenir. Virüsler daha sonra kendilerini hücreden ayırmak için nöraminidaz adı verilen 

bir protein kullanır. 

Yeni virüsler, orijinallerinin hatalı kopyalarıdır. Tüm canlılar, genlerinin kopyalarını 

yaparak çoğalırlar. Ancak her nesilde, mutasyon olarak bilinen birkaç hata yaparlar. Sonuç 

olarak, atalar ve onların soyundan gelenler tam olarak aynı genlere sahip değildir. Bazı 

mutasyonlar, organizmanın çoğalma yeteneğini etkileyecektir. Virüsler söz konusu 

olduğunda, örneğin, bir mutasyon, bir virüsü konak hücresinden kaçamayacak şekilde 

ortada bırakabilir ve yeni hücreleri enfekte etmesini önleyebilir. 

Ancak diğer mutasyonlar grip virüslerine fayda sağlayabilir. Grip virüslerinin hayatta 

kalmasının önündeki en büyük zorluklardan biri, konakçılarının bağışıklık sistemidir. 
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İnsanlar belirli bir grip türü ile enfeksiyondan kurtulurlarsa, bağışıklık sistemleri genellikle 

onları aynı türden tekrar enfekte olmaya karşı koruyabilir. Bu koruma, virüslere tam olarak 

bağlanabilen antikorlarla mümkün olur. Bir grip virüsünün yapısını değiştiren mutasyonlar, 

bu antikorların bağlanmasını azaltabilir. Bu yararlı mutasyonlara sahip virüsler, diğer 

virüslerden daha fazla çoğalır. Sonuç olarak, onların soyundan gelenler virüs 

popülasyonuna hakim olurlar. Bu tam olarak doğal seçilimin işleyiş şeklidir ve zamanla 

değişen çeşitli yeni türlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur (Drake ve Holland 1999). 

 

--- 

Mutasyon, bir organizmanın genomik dizisindeki herhangi bir değişikliktir. 

--- 

 

İnsan influenza virüsünün tüm türleri sonuçta diğer hayvanları, en çok da kuşları 

enfekte eden türlerden gelmektedir. Kuşlarda virüs bağırsaklardaki hücreleri enfekte eder 

ve kuş pisliği içinde yayılır. Kuş gribi insanlara geçer ve çoğalmaya başlayabilir. Bu geçişle, 

virüslerin “reassortment” olarak bilinen bir süreçle genleri değiştirme yeteneği ile 

desteklenir. Tamamiyle genetik rekombinasyon süreci olarak isimlendirilebilir. İki virüs aynı 

anda bir hücreyi enfekte ettiğinde, protein kabuklarına paketlenirken genleri bazı 

durumlarda birbirleriyle karışabilir. Viral reassortment, istilacı hücrelere uyarlanmış 

proteinler üreten kuş gribine yol açabilir ve bu melez türler, kişiden kişiye kolayca 

yayılabilir. 

 

--- 

Viral reassortment, farklı türlerden genetik materyal tek bir bireyde yeni kombinasyonlar 

oluşturduğunda meydana gelir. 

--- 

 

Bu yeniden oluşan suşlar yıkıcı olabilir; çünkü yüzey proteinleri, mevsimsel grip 

olarak adlandırılan insan popülasyonunda halihazırda dolaşan virüslerden belirgin bir 

şekilde farklıdır. İnsanların mevsimsel influenza suşlarına karşı geliştirdikleri bağışıklık, 

onları bu rekombinasyonlarla oluşan bir suşa karşı koruyamaz. Yeni türler ortaya 

çıktığında, yıkıcı ölüm dalgalarını tetikleyebilir. 

Örneğin 1918'de yeni bir grip türü gelişti. Birkaç ay içinde tüm dünyaya yayıldı. Yüz 

milyonlarca insan enfekte oldu ve dünyanın tıbbi sistemlerinin çökmesine neden oldu. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, yataklar hastanelerden park alanlarına taştı. 
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Doktorlar ve hemşireler hastalandı ve ölmeye başladılar. New York'da, morglar aşırı 

dolduğu için cesetler insanların verandalarında (dolaplarda, masa veya yatakların altında) 

birikti (Barry 2005). Kiliseler ve okullar kapandı. Sokaklar terk edildi. Toplum tamamen 

kapandı, hastalık ve korkuyla savunmasız kaldı. Kimse dünyada kaç kişinin öldüğünden 

tam olarak emin değildi, ancak tahminler 50 milyondan başlıyor ve yukarı çıkıyor. 

1918 salgından bu yana birkaç on yılda bir, virüsler kuşlardan veya domuzlardan 

insanlara sıçramaya devam ederken yeni salgınlar meydana geldi; 1957-58 "Asya gribi" 1,5 

milyon kişiyi öldürdü ve 1968-69 "Hong Kong gribi" 1 milyon kişiyi öldürdü. En son grip 

salgını 2009'da ortaya çıktı. Bahar döneminde, Meksika'da 2009 H1N1 adlı bir tür tespit 

edildi. Virologlar, bunun bir pandemiyi tetikleme potansiyeline sahip yeni sınıflandırılmış 

bir virüs olduğunu buldular. Dünya alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü sadece üç hafta 

içinde acil durum komitesini topladı, 70'den fazla ülkeye antiviral ilaçlar sevk etti, bir aşı 

üzerinde çalışmaya başladı ve dünya çapında gözetim ve müdahale organizasyonlarını 

etkinleştirdi (Rashford 2013). Ancak bu çabalara rağmen virüs yayılmaya devam etti. 18 

hafta içinde H1N1, 200'den fazla ülkede insanları öldürmeye başladı. 2009 virüsü, 1918 

suşu kadar hızlı ve geniş mesafelere yayıldı. 

2009 H1N1 salgını yaklaşık 280.000 kişiyi öldürdü ve bu 1918'e göre çok daha 

düşük bir bedeldi (Viboud ve Simonsen 2012). Ayrıca dünyanın halk sağlığı sistemlerindeki 

birçok zayıflığı da ortaya çıkardı. 2009'un en büyük çıkarımlarından biri, dünyanın ne kadar 

küçük olduğuydu. Hasta bir gezgin, birkaç saat sonra bir uçağa binip başka bir kıtaya 

inebilir, bu da salgına yol açabilecek bir virüsü hızla yayabilir. Başka bir rahatsız edici 

açıklama, virüs türünün domuzlar arasında muhtemelen yıllarca dolaşıp insanlara 

geçmeden önce hiç tespit edilmemiş olmasıdır. 

H1N1 gibi son salgınlarla ilgili deneyimler, insanları enfekte etme potansiyeline 

sahip yeni grip türlerini tespit etmeye ek bir aciliyet getirdi. Bilim adamları artık evcil 

tavukların ve diğer kümes hayvanlarının popülasyonlarını ve ayrıca yabani kuşları kuş gribi 

virüsleri için izliyor. Bu kuş gribi türlerinden birinin bir insanı enfekte etmesi endişe verici 

olabilir. Ancak böyle bir enfeksiyon yeni bir salgının başladığı anlamına gelmez. Çoğu 

durumda, kuş gribi virüsleri bir kişiden diğerine geçemez ve bu da onların yayılmasını 

engeller. Ancak virüsün bu yeteneği geliştirme potansiyeli vardır. 

2013'te Şangay'da iki kişi gripten öldüğünde, doktorlar onları öldüren virüsleri 

inceledi. Gripte H7 adı verilen bir tür hemaglutinin ve N9 adı verilen bir nöraminidaz türü 

vardı. Bu kombinasyon daha önce insanlarda veya kuşlarda görülmemişti. Araştırmacılar, 

virüsün evrimini izlemek için virüsteki genleri diğer grip türleriyle karşılaştırdı. Genlerin 

farklı kökenlere sahip olduğu ortaya çıktı, yani virüs viral reasortment yoluyla oluştu. 
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H7N9, her biri farklı gen setlerine katkıda bulunan dört kuş gribi türünün bir 

kombinasyonunun ürünüydü. H7N9, Asya yaban kuşlarını ve kümes hayvanlarını enfekte 

eden iki virüsten gelişti. Örneğin hemaglutinin geninin H7 versiyonu, Çin ördeklerinden 

izole edilen bir virüse en çok benziyordu (Liu ve ark. 2013). Ancak araştırmacılar, H7N9 

virüsünün yalnızca öncülerinden gelen genlerin bir karışımı olmadığını da buldular. 

Virüs, yeniden sınıflandırma yoluyla oluştuktan sonra, proteinlerini değiştiren yeni 

mutasyonlar kazandı. Başka bir deyişle, gelişmeye devam ediyordu. H7N9'un keşfinden 

sonra, Çinli doktorlar onu daha fazla insanda buldular. Ekim 2014 itibariyle 175 ölümle 

sonuçlanan 453 vakayı belgelemişlerdi. Sadece tek bir insandan-insana bulaşma vakası 

belgelenmiştir. Görünüşe göre H7N9'un bir insan ev sahibinden diğerine olan yolculukta 

hayatta kalması pek olası değil. Bunun yerine, insanlar virüsü kuşlardan kapıyor gibi 

görünüyor. Çinli bilim adamları, H7N9'un tavuklarda bulunduğunu doğruladılar ve 

hastaların çoğunun kümes hayvanları ile temas halinde olduğunu buldular. Halk sağlığı 

çalışanları, H7N9'un kuşlardan insanlara bulaşmasını engellemek için hareket ediyor. 

Virüsün ortaya çıktığı şehirlerdeki tüm kümes hayvanlarının kesilmesini istiyorlar. H7N9'un 

konakçısı olan insanda çoğalma şansı daha fazla olursa, doğal seçilimin insandan insana 

geçişte daha başarılı olmasını sağlayan mutasyonları destekleyeceğinden endişe ediyorlar. 

H7N9, bulaştığı insanların neredeyse üçte birini öldürür. Kişiden kişiye kolayca sıçrama 

yeteneği geliştirirse, bu virüs ciddi bir sağlık riski oluşturacaktır. Hatta bir salgını 

tetikleyebilir. 

H7N9'un moleküler biyolojisine yakından bakmak, sağlık çalışanlarının endişelerini 

haklı çıkarmıştır. Şu anda virüs, hem kuşlarda hem de insanlarda hücrelere bağlanabilen 

hemaglutinin proteinlerine sahiptir (Tharakaraman ve ark. 2013). Şimdilik, insanlara 

kuşlara göre çok daha zayıf bağlanıyor. Ancak bunun değişmesi fazla sürmez. MIT'den 

Kannan Tharakaraman ve meslektaşları, H7N9 hemaglutinin proteinlerindeki tek bir amino 

asidin değişmesi durumunda virüsün insan hücrelerine güçlü bir şekilde bağlanacağını 

buldular. Bilim adamları şimdi böyle bir değişimin ne kadar muhtemel olabileceğini 

görmek için deneyler yapıyorlar. 


