BAKTER‹YOFAJ
TEDAV‹S‹
Bakterilerin antibiyotiklere karﬂ› giderek daha da direnç kazand›¤›,
son çare olarak uygulanan antibiyotiklerin bile iﬂe yaramamaya baﬂlad›¤› günümüzde, t›p dünyas› alternatif tedavi aray›ﬂlar› içinde. Bu
aray›ﬂa, bakterilere sald›rarak kendi DNA’lar›n› bakteriye aktaran ve
burada ço¤alarak, onlar›n parçalan›p ölmesine neden olan bakteriyofajlar, cevap olmaya baﬂl›yor. Asl›nda, bakteriyofajlarla tedavi hiç de
yeni de¤il. Uygulamalar, Stalin döneminde Rusya’da baﬂlam›ﬂ. Ancak, penisilinin icad›yla baﬂlayan
antibiyotik devrinde bat›n›n küçümsedi¤i bu yönteme, ﬂimdilerde yeniden ra¤bet var. Özellikle de ilaçlara dirençli mikroplar ve tedavisi
zor enfeksiyonlara karﬂ›.
Gürcistan’daki hastanelerde uygulanan baz› tedavi yöntemleri (iltihapl› derin yatak yaralar› olan ya da ciddi radyasyon yan›¤› olan hastalara uygulanan tedaviler gibi) ABD ve Bat› Avrupa hastanelerinde yok. Antibiyotiklerin
pek de iﬂe yaramad›¤› böyle olgularda,
Sovyetler Birli¤i’nin bir miras› imdada
yetiﬂiyor ve bakterilerin do¤al düﬂman›n› ortama sal›veriyor. Doktorlar, deri
benzeri bir maddeden yap›lma bez parçalar›n›, aç›k yaralar›n üzerine yerleﬂtiriyorlar. Bu bez parçalar› bakteriyofajla aﬂ›lanm›ﬂlar ve çevreye zarar vermeden do¤ada çözünebiliyorlar. K›sa bir
süre önce Gürcistan’da sat›ﬂa da sunulan bu bezlerle yap›lan tedavi türünün,
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lar› tedavisinde bir devrimin habercisi
oldu¤u söylenebilir. Gürcistan’daki
doktorlar taraf›ndan y›llard›r kullan›lan bu tedavi ﬂeklinde, bakterilerin
hücre sistemini ele geçirerek onlar› öldüren bakteriyofajlar baﬂrol oyuncusu.
Asl›nda, bakteriyofaj ya da fajlar, bat›l›
doktorlarca da yüzy›llard›r biliniyor,
ancak, antibiyotiklerden oluﬂan büyük
bir cephanelik ele geçince, fajlara fazla
itibar gösterilmemiﬂ. Antibiyotik direncinin artmas›yla, bu virüslere olan ilgi
yeniden canland›. Bilimadamlar› fajlar›
geliﬂtirmekde baﬂar›l› olabilirlerse, pek
çok enfeksiyon hastal›¤›na karﬂ› tedavi
seçene¤i do¤abilir.
Fajlar›n, bakterilerin d›ﬂ yüzeylerine ba¤land›klar› ve kendi DNA’lar›n›

bakterilere enjekte ettikleri biliniyor.
Bakteri, bu yabanc› DNA’n›n kölesi gibi davranmaya baﬂlayarak faj proteinleri ve daha fazla DNA üretiyor. Bu birliktelik, yeni fajlar›n oluﬂumuna ve
bakterinin yok olmas›na neden oluyor.
Fajlar› üretmekse oldukça kolay. At›k
sulardan deniz suyuna kadar, bakterilerin oldu¤u her yerde bol miktarda
bulunuyorlar ve her biri yaﬂam›n› farkl› türler üzerinden devam ettiren, milyonlarca faj çeﬂidi var. Mikrobiyologlar
önceleri faj elde etmek için süzülmüﬂ
at›k suyunu laboratuvarlar›ndaki bakterilerle kar›ﬂt›r›yorlard›. Ertesi gün,
hangi tür bakteri kullan›ld›ysa ona
karﬂ› etkili olan, bir sürü faj elde edilmiﬂ oluyordu.

Tarihçe
Fajlar›n varl›¤›, ilk olarak 1896 y›l›nda farkedildi. ‹ngiliz bilimadam› E.
Hanbury Hankin, Vibrio cholerae bakterisinin Ganj Nehri suyunda öldü¤ünü
gördü. Su kaynat›ld›¤›nda, bu özelli¤ini yitiriyordu. Bu durum, bu olaya canl› bir varl›¤›n neden oldu¤u düﬂüncesini do¤urdu. Hankin, nehir suyundan
içenlerin, o zamanlar ﬂiddetle devam
eden kolera salg›n›ndan daha az etkilenmelerini de buna ba¤lad›. Çok geçmeden, 1915 y›l›nda, ‹ngiliz bakteriyolog Frederick Twort, bir ﬂekilde bakterileri öldüren ultramikroskopik bir virüs tan›mlad›. Ancak bu tan›mlamay›
dünyaya duyuran, Paris’te Pasteur
Enstitüsü’nde çal›ﬂan Kanadal› mikrobiyolog Felix D’Hérelle oldu. Twort’la
ayn› sonuca varan D’Hérelle, 1916’da
dizanteri hastalar›n›n d›ﬂk›s›ndan bir
"anti-Shiga" mikrobunu ay›rd›ktan ve
bunu hastal›¤a neden olan bakterinin
içinde yetiﬂtirdikten sonra, bu virüsü
"bakteriyofaj" olarak adland›rd›. D’Hérelle, bu ﬂekilde, bakteriyofajlar›n hastal›klar› tedavi edici yönünü keﬂfeden
ilk kiﬂiydi. 1919’da çal›ﬂma arkadaﬂlar›yla birlikte, dizanteriden neredeyse
ölmek üzere olan 12 yaﬂ›nda bir çocuk
için, bir faj preparat› haz›rlad›lar ve
kullanmay› düﬂündükleri dozun güvenilirli¤ini kontrol etmek amac›yla, preparattan yüzlerce defa kendileri de içtiler. Daha sonra, haz›rlad›klar› suland›r›lm›ﬂ dozdan içen çocuk, birkaç gün
içinde tümüyle iyileﬂti. Bu ilk baﬂar›s›n›n ard›ndan D’Hérelle, tüm dünyada
faj tedavisi denemelerinin yap›lmas›na
yard›mc› oldu. Kasabalara, köylere giderek, hastal›klar› kendi kendilerine at-

Fajlar ilk keﬂfedildi¤i yer olan Ganj Nehri
suyundan içenlerin kolera salg›n›ndan
daha az etkilenmelerinin nedeni, suda
bulunan fajlara ba¤lanm›ﬂt›.

Gürcistan’l› doktorlar, bu adam›n vücudundaki radyasyon
yan›klar›n›, bakteriyofajlarla aﬂ›lanm›ﬂ bez parçalar›yla
kapatarak tedavi etmiﬂler.

latan insanlar› gözledi ve bu insanlardan elde etti¤i fajlar› laboratuvarda yetiﬂtirdi.
Bu yeni tedavi ﬂeklinin ünü giderek
yay›ld› ve k›sa zamanda fajlara, pek çok
enfeksiyon hastal›¤›nda çare olan "mucize" gözüyle bak›lmaya baﬂland›. Pek
çok ilaç devi ve giriﬂimci, faj iﬂine hücum etti. Haz›rlanan fajlar a¤›zdan al›nabiliyor, belli bir bölgeye uygulanabiliyor, sprey tüplerinde, lavmanlarda
kullan›labiliyor ya da enjekte edilebiliyordu. Ancak, tifo, kolera, idrar yollar›
enfeksiyonlar› ve di¤er birçok hastal›¤›
tedavi etmede kullan›lan bu fajlar›n kalite kontrolleri çok sa¤l›kl› yap›lmad›¤›ndan, al›nan sonuçlar da her zaman
iyi olmuyordu. Ayr›ca, fajlar ve bakteriler hakk›nda çok fazla ﬂey bilinmedi¤inden, tedavisine çal›ﬂ›lan enfeksiyona
uygun olmayan fajlar kullan›labiliyordu. Ürünler yeterince saflaﬂt›r›lm›yor
ve fajlar›n iyi durumda oldu¤u, çok seyrek olarak test ediliyordu. Bu yüzden
kar›ﬂ›mlar baz› hastalara iyi gelse de,
ço¤unu hiç etkilemiyordu. Bu sonuçlar

karﬂ›s›nda, Amerikan T›p Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan rapor, fajlar›n yararl›
oldu¤una iliﬂkin kan›tlar›n tutars›z oldu¤u ﬂeklindeydi. Ard›ndan, 1928 y›l›nda, Alexander Fleming’in penisilin ad›n› verdi¤i, bakterilerin ço¤almas›n› engelleyen maddeyi farketmesiyle, antibiyotik ça¤› baﬂlad›. Böylece bakterilere
karﬂ› faj kullan›m› bat› dünyas› için
önemini yitirdi. Ancak, do¤udaki faj tedavilerinin geliﬂiminin farkl› bir hikayesi var.
Paris’te D’Hérelle’le birlikte çal›ﬂan
Gürcistanl› mikrobiyolog George Eliava, 1923 y›l›nda Tiflis’te bir enstitü
kurdu ve fajlar› incelemeye devam etti.
1933 y›l›nda D’Hérelle’in de Tiflis’e gelmesiyle Eliava’n›n faj program› büyük
destek ald›. 1940’l› y›llarda, kangrendeki gibi anaerobik enfeksiyonlara karﬂ›
fajlar geliﬂtirdiler. Sovyet ordusu, ço¤u
Rusya’da üretilen faj preparatlar›n›n,
belki de en büyük tüketicisiydi. Antibiyotikler pahal›yken, fajlar oldukça
ucuzdu. Sovyetler Birli¤i’nin çöküﬂünden sonra da, ordunun fajlara olan ilgisi azalmad›. 1990’lar›n baﬂlar›nda, iç
savaﬂ boyunca, Abhazya bölgesinde savaﬂan askerler, beﬂ mikroba karﬂ› faj
içeren sprey kutular› taﬂ›d›lar: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus
pyogenes ve Proteus vulgaris. Faj preparatlar› pek çok Rus kentinde antibiyotiklerin yan› s›ra temin edilebiliyordu. Baz› kasabalardaysa, çok seyrek
olarak antibiyotik kullan›l›yor, tedaviler genelde fajlarla yap›l›yordu.
1991’de Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla Eliava Enstitüsü, ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanan Gürcistan’da, iç pazara faj
üretmeye devam etti. Bu sayede gelenekler korundu. ﬁu anda hâlâ GürcisMay›s 2003 83 B‹L‹M ve TEKN‹K

tan hastanelerinde, genelde ba¤›rsak
enfeksiyonlar› ve irinli yaralarda baﬂar›yla kullan›lan fajlar üretiliyor. Tiflis’se, 70 y›ll›k deneyimi sayesinde, faj
tedavisini ö¤renmek isteyenlerin u¤rak
yeri.
Eliava’yla birlikte Do¤u Avrupa’da
da faj merkezleri aç›lm›ﬂt›. Tedavilerin
etkinli¤i üzerine en önemli bilgi, Polonya’daki bir enstitüye ait. Buradaki araﬂt›rmac›lar 1980 ortalar›nda, 500’den
fazla bakteriyel enfeksiyonlu hastay›
baﬂar›yla tedavi ettiklerini belirten ayr›nt›l› bir rapor derlemiﬂler.

Faj, konak
bakteriye
tutunuyor

Güçlükler

DNA

Kuyruk

Bakteri
Kromozomu

Bakteri Hücre Duvar›
Faj, hücre
duvar›n›
delerek
DNA’s›n›
aktar›yor.

Avantajlar
Pek çok antibiyoti¤in aksine fajlar,
yaln›zca belli bakteri türlerine sald›r›yorlar. Kuyruk k›s›mlar›nda bulunan
ve adhesin denilen enzimler, bakterinin yüzeyindeki türe özgü moleküllerle etkileﬂime giriyorlar. Bu, fajlar›n yararl› bakterilere çok az zarar verdi¤i
anlam›na geliyor; bir mikrop toplulu¤undaki küçük bir grubun tümünü öldürürken, geride kalanlar› sapasa¤lam
b›rakabiliyor. Oysa antibiyotikler, yararl› zararl› ay›rdetmeden gruplar›n büyük bir k›sm›n› yok ediyorlar. Antibiyotiklerin etkisi, al›nd›ktan sonra zamanla azal›yor. Fajlarsa, h›zla ve sürekli ço¤alarak, say›ca üstün duruma geliyor
ve bakteri ölene kadar ço¤almaya devam ediyorlar. Kendi üremelerini de
kontrol edebilen fajlar›n iﬂi bitti¤inde,
yani zararl› bakteriler öldü¤ünde, kendileri de ölmeye baﬂl›yor. Fajlar›n alerjiye neden olmamalar›, çok az yan etkilerinin olmas›, üretimlerinin ucuz ve
kolay olmas› da di¤er art›lar›ndan.
Çünkü do¤a, fajlar› kolayca üretiyor.
Dünya üzerinde 1032 faz oldu¤u san›l›yor. Fajlar, kemik enfeksiyonlar› ya da
ﬂeker hastal›¤›ndan kaynaklanan yaralar gibi, az miktarda kan ak›ﬂ› olan bölgesel enfeksiyonlarda özellikle yararl›lar. Antibiyotikler bu bölgelere ulaﬂamazken, fajlar ço¤ald›klar› ve bakteri
topluluklar›na do¤ru yay›ld›klar› için
enfekte bölgeye nüfuz edebiliyorlar.
Bu özelliklerinden dolay›, Gürcistan’da baz› doktorlar fajlar› tamamen
antibiyotiklerin yerine kullan›yorlar.
Örne¤in Eliava Enstitüsü’nün baﬂkan›
Zemphira Alavidze, çocuklar›n›n yaﬂamlar› boyunca hiç antibiyotik kullanmad›¤›n› söylüyor. Alavidze, fajlar›n ne
kadar etkili oldu¤unu ve yan etkileriB‹L‹M ve TEKN‹K 84 May›s 2003

Faj›n parçalar›, bakteri içinde ço¤al›yor.

Parçalar birleﬂerek
fajlar› oluﬂturuyor ve
hücre duvar›n›
y›rtarak d›ﬂar›ya
ç›k›yorlar.

ninse olmad›¤›n› bildi¤i için, çocuklar›n› yaln›zca fajlarla tedavi etmiﬂ. Fajlar,
1996 y›l›nda Eliava Enstitüsü doktorlar›n›n, bir ﬂeker hastas›n›n a¤›r ayak yaralar›n› tedavi ediﬂlerine tan›k olan,
mikrobiyolog Elizabeth Kutter’› çok etkilemiﬂ. Amerika’da gerçek bir ﬂeker
hastal›¤›ndan kaynaklanan ayak yaras›
tedavisi olmad›¤›n› söyleyen Kutter, ülkesine döndü¤ünde, bu alandaki araﬂt›rmalar› desteklemek ve ilerletmek
için, kâr amac› gütmeyen bir vak›f kurmuﬂ.
Tüm bunlara karﬂ›n, Bat›’da, fajlar›n
gücünün abart›ld›¤›n› düﬂünen kuﬂkucu bilimadamlar› da var. Texas Üniversitesi’nden biyolog James Bull, fajlar›n
nerelerde etkili oldu¤u, nerelerde iﬂe
yaramad›¤› ve bunlar›n nedenlerinin
objektif olarak yap›lacak çok say›da çal›ﬂmayla keﬂfedilmesi gerekti¤ini söylüyor.

Elbette fajlar›n da baz› sak›ncalar›
var. Tedavide do¤ru faj›n kullan›lmas›
için, bakteriyel enfeksiyonun do¤ru tan›mlanmas› gerekiyor. Bu da hastan›n
48 saat beklemesi anlam›na geliyor. Bu
duruma k›smen etkili bir çözüm, birkaç olas› bakteriye karﬂ›, farkl› fajlardan oluﬂan bir kar›ﬂ›m haz›rlamak. Örne¤in, Eliava Enstitüsü’nde yara enfeksiyonlar›na karﬂ› haz›rlanan faj tedavisi, pseudomonas, Escherichia coli,
streptococcus ve staphylococcus gibi
al›ﬂ›lm›ﬂ ﬂüphelileri hedef alacak fajlar›
içeriyor. Böylece, enfeksiyona neden
olan bakteri hangisiyse, ona karﬂ› gelecek faj devreye giriyor.
Bakterilerin, fajlara karﬂ› direnç geliﬂtirmeleri de mümkün. Ancak, antibiyotiklerin aksine fajlar, mutasyona u¤ray›p, direnç geliﬂtirmiﬂ bakteriyle tekrar savaﬂabiliyorlar. Fajlar bu amaca
yönelik olarak yavaﬂ yavaﬂ geliﬂirken,
antibiyotikler hiç geliﬂme göstermiyorlar. Bu durumda da yine faj kar›ﬂ›mlar›
kullanmak etkili olabilir. E¤er bir bakteri, kullan›lan fajlardan birine direnç
geliﬂtirmeye baﬂlarsa, di¤er fajlar harekete geçer. Ayr›ca, direnç geliﬂtirilen faj›n yerine, bir hafta içinde, kültürde öldürücü etkisini kaybetmeyen fajlar seçilerek, yeni bir faj çeﬂidi üretilebilir.
Yani, fajlara karﬂ› dirençle baﬂa ç›kmak, ilaçlara karﬂ› dirençle baﬂa ç›kmaktan çok daha kolay.
Ancak, bunlardan daha kötü bir sorun var. Bilinen iki farkl› türden biri
olan “litik” fajlar, enfekte ettikleri bir
bakteriye DNA’lar›n› enjekte ediyor ve
bakterinin hücre duvar› parçalan›p,
bakteri ölünceye kadar ç›lg›nca ço¤al›yorlar. Öldürme mekanizmas› tüm fajlarda ayn›. Ancak, yaln›zca litik fajlar
tedavide kullan›lmaya uygunlar. Di¤er
fajlar›nsa bakterilerle simbiyotik bir
iliﬂkisi var. Yani, konaklar› olan bakterinin DNA’s›n›n yönetimini ele geçirip
onu öldürmektense, kendi DNA’lar›n›
bakterinin
DNA’s›na
kat›yorlar.
DNA’lar› tekrar serbest hale geldi¤inde
üremeye baﬂlasalar da, bazen bakteri
DNA’s›n›n bir k›sm›n› da al›yorlar. Bu
durumda faj, bakteriyi di¤er fajlar›n
sald›r›s›ndan korur hale geliyor ve hastal›k yap›c› mikroplara yard›mc› olabiliyor: difteri, kolera gibi hastal›klara yol
açan bakterilerin salg›lad›¤› toksinlerin
genlerini taﬂ›yabiliyor. Fajlar, kendi

DNA’lar›na katt›klar›, antibiyotiklere
karﬂ› dirençli ya da toksinli genleri kendi bünyelerine bu ﬂekilde al›p, bunlar›
baﬂka konaklara da taﬂ›yabiliyorlar.
Fajlar›n bu olumsuzluklar› üzerinde
daha fazla çal›ﬂma yap›lmadan, Gürcistan’da kullan›lan standart faj tedavilerinin, Avrupa ve ABD’de lisans alamayaca¤› belirtiliyor. Faj tedavilerinin bat›daki gelece¤i, ticari kuruluﬂlar›n, iyi tan›mlanm›ﬂ fajlar›n kullan›ld›¤› klinik
denemelerine yat›r›m yapmalar›na ba¤l›. Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi de büyük olas›l›kla lisans baﬂvurusunda bulunan ﬂirketlerden, kullanmak istedikleri fajlar›n litik oldu¤unu garanti etmesini isteyecek.

En Son Geliﬂmeler
Bu belirsizli¤e karﬂ›n, pek çok biyoteknoloji firmas› ›srarl› davran›yor. Örne¤in Intralytix firmas›, Gürcistanl› öncülerle ortaklaﬂa çal›ﬂarak
yapay deriler geliﬂtiriyor. Fajlarla
aﬂ›lanan bu yapay deriler, yavaﬂ
sal›n›ml›, çevreye zarar vermeden
toprakta çözünebilen bir polimer
ve bir antibiyotik içeriyor. Intralytix, ABD’de ürünün denemelerini
yapmay› planl›yor. ﬁirket yetkilileri kullan›lan fajlar›n, üç farkl›
bakteriyel enfeksiyona karﬂ› etkili
oldu¤unu söylüyorlar.
GangaGen adl› baﬂka bir firma,
daha sonraki faj tedavilerini güçleﬂtiren antikorlar›n oluﬂumuna daha az
neden olan fajlar geliﬂtiriyor. Firman›n
kulland›¤› tekni¤in ayr›nt›lar› bilinmese de, yaklaﬂ›k 400 fajdan oluﬂan bir
kütüphanesinin oldu¤u, bunlar›n ço¤unun hastane at›k sular›ndan elde edildi¤i ve bu fajlar›n genelde hastanelerde
antibiyotik dirençli enfeksiyonlara neden olan bakterilere karﬂ› etkili oldu¤u
biliniyor. Klinik deneyler için en güçlü
aday, yan›k ve yara enfeksiyonlar›na
neden olan Pseudomonas aeruginosa’ya karﬂ› etkili olan faj.
Exponential Biotherapy firmas›ysa,
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin farkl› bir dal›na
odaklanm›ﬂ. Makrofaj olarak bilinen
hücrelerin, faj boyundaki parçac›klar›
temizledi¤i biliniyor. Firman›n yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, makrofajlara daha az
göründükleri için, vücutta daha uzun
süre dayanan fajlar geliﬂtirmek. Firman›n elinde birkaç uzun ömürlü faj var.
Ancak pek ço¤undaki de¤iﬂimden so-

rumlu mutasyonu henüz teﬂhis edememiﬂler. Firman›n hayvanlar üzerinde
yapt›¤› çal›ﬂmalar da umut verici; ancak, baz› bilimadamlar›na göre, farelerde fajlar›n ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin temizli¤inden kurtulmas›na yard›m eden mutasyon, insanlarda ayn› etkiyi göstermeyebilir.
Exponential’›n baﬂl›ca ürünü, Enterococcus faecium’a karﬂ› bir faj. Firma,
faj›n güvenlik testlerini sa¤l›kl› gönüllüler üzerinde denemiﬂ. Etkinlik denemelerineyse, bu y›l›n sonlar›na do¤ru
baﬂlamay› planl›yor. Bu denemeler, son
çare antibiyoti¤i vankomisine dirençli
olan E. faecium’un neden oldu¤u kan
ve deri enfeksiyonlar›n›n, ciddi boyutlara vard›¤› hastalar üzerinde uygulanacak. Di¤er ﬂirketlerse Exponential’i yak›ndan izliyorlar; çünkü onun deneyimleri, insan hastal›klar›na karﬂ› ilk faj tedavilerinin pazara nas›l yay›ld›¤›n› gös-

Fajlar›n bakteriye tutunmas›.

terecek. Belki de faj tedavileri bat›da
tekrar karanl›¤a gömülecek. Antibiyotiklere bir alternatif bulmak bir zorunluluk da olsa, fajlar›n dünyam›za girip
giremeyece¤ini zamanla izleyip görece¤iz.
Exponential’›n tekni¤i, moleküler
biyolog Carl Merril’in 1960’dan beri
fajlar üzerinde çal›ﬂt›¤›, Ulusal Sa¤l›k
Enstitüsü’nden al›nm›ﬂ. Merril’in ekibi
fajlara daha geniﬂ bir kullan›m alan› yaratmak için, sald›rabilecekleri bakteri
türlerinin say›s›n› art›rmaya çal›ﬂ›yor.
Bu araﬂt›rmac›lar, k›sa süre önce E. coli’nin iki ayr› türüne sald›rabilecek bir
faj›n genotipini belirlediler. Merril’in
ekibi ﬂimdi baﬂka faj türlerini, daha fazla adhesin üretmeleri ve böylece, kendilerine konak olarak seçebilecekleri
bakterilerin say›s›n› art›rmalar› için de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Ekip ayn› zamanda, hastan›n enfekte oldu¤u bakterinin belirlenmesi için
gereken, 48 saatlik bekleme süresi so-

rununu aﬂmak için, genetik mühendisli¤inden yararlan›yor. Araﬂt›rmac›lar,
›ﬂ›k saçan canl›larda bulunan lusiferaz
enzimi genlerini taﬂ›yan fajlar üretmiﬂler. Bu fajlar, kendi konak bakterileriyle karﬂ›laﬂt›klar›nda ve ço¤almaya baﬂlad›klar›nda birkaç saat içinde ›ﬂ›k saçmaya baﬂl›yorlar. Böylece, gereken faj
h›zla belirlenmiﬂ oluyor. Bunun için,
belirtileri birbirine benzeyen farkl› hastal›klara neden olan bakterilere sald›ran çeﬂitli faj türleri, bir araya getiriliyor. Daha sonra, örne¤in zatürre oldu¤undan kuﬂkulan›lan bir hastan›n balgam›ndan örnek al›n›yor ve bu örnek
iﬂe yarayabilecek fajlar üzerinde deneniyor. Birkaç saat içinde üremeye baﬂlayan, yani tedavi için uygun faj, ›ﬂ›k
saçmaya baﬂlayarak kendini belli ediyor. Bu teknik, baﬂka araﬂt›rmac›larca,
bakteriyel enfeksiyonlar›n bir an önce
teﬂhis edilerek, geleneksel tedavi yöntemlerine h›zla baﬂlanmas›
amac›yla da kullan›l›yor.
Bu tür geliﬂmeler sayesinde, yak›n gelecekte faj tedavisi standart tedavi ﬂekli olabilecek mi, görece¤iz. Art›k teknolojik ve bilimsel geliﬂmeler,
do¤ru fajlar› do¤ru miktarda
kullanmay›, daha verimli olmalar› için onlar› iﬂlemeyi, zararl› genler taﬂ›mad›klar›ndan emin olabilmeyi mümkün k›l›yor. Ancak, yasal olarak kabul görmesi ve bilimsel aç›dan
kesinlik kazanmas› d›ﬂ›nda faj tedavisinin önünde bir engel daha var: Toplumun bu tedavi ﬂeklini kabullenmesi.
Çünkü, virüs deyince insanlar›n kafas›nda soru iﬂareti oluﬂuyor. Ancak aﬂ›lar›n da virüslerden yap›ld›¤› hat›rlanmal›. E¤er tedavi amaçl› kullan›lmalar›
gerekiyorsa, bunu kabullenmeli ve modern bilimsel yöntemleri kullanarak onlar›n güvenilir oldu¤undan emin olmam›z gerekiyor. Çünkü, Intralytix firmas›ndan Sulakvelidze’nin söyledi¤i gibi,
"Yar›m yüzy›ll›k antibiyotik kullan›m›n›n bizlere ö¤retti¤i bir ﬂey var: Bakterilere karﬂ› savaﬂ kazanman›n gerçekten çok zor oldu¤u. Ancak fajlarla, ekolojik dengeyi kendi yarar›m›za döndürmeyi deneyebiliriz.”
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