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B‹L‹M VE TEKN

Süper-bakterinin
S›rlar› Çözülüyor
Tedaviye dirençli stafilokok
bakterilerinin nam›, ma¤lup etmesi çok
zor olan, özellikle de methicillin
antibiyoti¤ine dirençli türlerinden
geliyor. Methicillin’e dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA) ise
özellikle de hastanelerde, yani
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi zaten zay›flam›ﬂ
insanlar aras›nda yay›labilmesiyle ünlü.
Ancak son y›llarda, MTSA’n›n bundan
çok daha tehlikeli ve öldürücü, üstelik
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yaln›zca hastanelerde de¤il, hastane
d›ﬂ›nda da yayg›nl›k gösteren, tümüyle
sa¤l›kl› kiﬂilere de sald›rabilen soylar›
ortaya ç›kt›. Bunlardan belki de en
tehlikeli olan “topluluk-ba¤lant›l›
MRSA” (community-associated MRSA /
CA-MRSA) okul, hapishane, soyunma
odalar› gibi toplu halde bulunulan
yerlerde tümüyle sa¤l›kl› kiﬂilere de
sald›r›p deri ve yumuﬂak dokularda
ﬂiddetli enfeksiyonlara, zatürreye,
bazen kan enfeksiyonlar›na neden
olabiliyor. ABD’de 1974 y›l›nda
stafilokok enfeksiyonlar›n›n % 2’si
MRSA kaynakl›yken, bu oran 2003’te
% 64’e ç›km›ﬂ.
CA-MRSA bakterisinin bu güçlü
ve tehlikeli etkisinin nedenleri
tam bilinmiyor. Ço¤u biliminsan›
bunu, bakterinin PVL (PantoneValentine Leukocidin) olarak
bilinen zehirle ilintili bir gen
taﬂ›mas›na ba¤l›yor. PVL’nin, bu
bakteriden kaynakl› zatürrede
önemli rol oynad›¤› savunuluyor.
Ancak ABD’deki Ulusal Alerji ve
Enfeksiyon Hastal›klar›
araﬂt›rmac›s› Michael Otto, tek
sorumlunun PVL olmad›¤›
görüﬂünde. Otto ve ekibi de, CA-

Baloncuklu Kanser
Tedavisi
“Neden daha önce kimse düﬂünmemiﬂ?”
diye de sorabilirsiniz, “Nerden gelmiﬂ
ak›llar›na?” diye de. Tümör
hücrelerinde baloncuklar oluﬂturup
bunlar› patlatmak, ortaya ç›kan ›s›
enerjisini de kanserli hücreleri
öldürmede kullanmak... ‹ngiltere’nin
Oxford Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, ﬂu
s›ralarda bununla meﬂgul.
Ultrason dalgalar›n›
vücudun içine vererek
tümör bölgesinde
baloncuk üreten bir ayg›t
geliﬂtirmiﬂ bulunuyorlar.
Yeni teknik belki de çok
yak›nda klinik
denemelerde
uygulanacak.
Oxford’daki Churchill
Hastanesi’nde
uygulanmas› planlanan

teknik, asl›nda Hifu (Yüksek ﬁiddette
Odakl› Ultrason) ad›yla bilinen bir
baﬂka tekni¤in geliﬂtirilmiﬂ hali. Hifu,
cerrahi müdahale
gerektirmemenin
yan›nda, en az cerrahi
kadar etkili bir teknik.
Üstelik, sa¤l›kl› dokuya
zarar verme riski de
asgari düzeyde; ki bu,
›ﬂ›n tedavisinde s›k
rastlanan bir sorun.
Ancak tekni¤in iki
önemli s›n›rlamas› var:
cerrahiyle 45 dakikada
ç›kar›labilecek bir tümöre
uygulanan iﬂlemin süresi

MRSA bakterilerinin “fenolde
çözünebilir modulinler” (PSM) ad›
verilen peptidleri ürettiklerini, üstelik
de bakterinin “hastane tipi”ne oranla
çok daha büyük miktarlarda
ürettiklerini keﬂfetmiﬂler. Bunun da
ötesinde, bu peptidlerin bir k›sm›n›
kodlayan genleri farelerde etkisiz hale
getirdiklerinde, bakterinin çok daha
›l›ml› bir tutum içine girdi¤ini
söylüyorlar. K›sacas›, bütün belirtiler
ciddi biçimde hafiflemiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar›n vard›klar› sonuç,
bakteriyi bu derecede tehlikeli hale
getiren etkenin bu peptidler oldu¤u
biçiminde. Peptidlerin etki
mekanizmas›n› anlamak üzere
yapt›klar› denemelerdeyse, peptidlerin
eklendi¤i insan nötrofillerinin
(bakterileri ‘yutan’ bir tür beyaz kan
hücresi) beﬂ dakika içinde ölmeye
baﬂlad›klar›n›, bir saat içindeyse
ço¤unun tümüyle ölmüﬂ oldu¤unu
görmüﬂler. Bu sonuçlar, birçok
araﬂt›rmac›n›n gözünde çok önemli.
Sonuçlar›n do¤rulanmas›ysa, en baﬂta
tedavide yeni ilaçlar›n geliﬂimine
olanak sa¤layacak.
Nature News Online, 11 Kas›m 2007

5 saati bulabildi¤i gibi, sonuçlar da
ancak tedavi bitiminde
de¤erlendirilebiliyor.
Oxford Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n›n
tekni¤e katk›lar›, ﬂiddetli ultrason
dalgalar›na maruz dokuda oluﬂan
baloncuklar›n patlamas›yla aç›¤a ç›kan
enerjiden yararlanmak biçiminde. Bu
yenili¤in, sürece h›z katman›n ötesinde,
tedavinin yaln›zca hedef bölgeyle s›n›rl›
kalmas› konusunda da önemli getirileri
var. Çal›ﬂma ilkesi, güneﬂ ›ﬂ›¤›n› bir
büyüteç üzerinde odaklama yoluyla,
elinizdeki ka¤›d› yakarak üzerinde bir
delik açmaya benziyor. Araﬂt›rmac›lar,
bu ﬂekilde ›s› etkisinin, geleneksel Hifu
uygulamas›na k›yasla 6-10 kat›
art›r›labilece¤ini görmüﬂler. Tekni¤in,
üzerinde çal›ﬂ›lmas› gereken önemli
noktalar› hâlâ var; ayr›ca baﬂka
dokulara yay›lm›ﬂ, yani metastaz yapm›ﬂ
kanserler için uygulanabilir de¤il.
Klinik denemelerse bir süre karaci¤er
ve böbrek tümörleriyle s›n›rl› kalacak.
BBC News Online, 19 Kas›m 2007
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