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Bir Süper Bakteri
Genomu Daha
“Steno” k›saltmas›yla bilinen Stenotrophomonas maltophilia bakterisi t›p dünyas›n›n, özellikle de hastanelerin yeni
say›labilecek baﬂbelalar›ndan biri. Hastane enfeksiyonlar›na yol açan bu bakterinin en büyük özelli¤iyse ilaca gösterdi¤i muazzam direnç. Hastal›¤›n tedavisi de bu nedenle en az MRSA (metisiline dirençli Staphylococcus aureus)
ve Clostridium difficile’nin yol açt›¤›
hastal›klar›nki kadar güç. ‹ngiltere’deki
Bristol Üniversitesi ve Sanger Enstitüsü
araﬂt›rmac›lar›ysa bu bakterinin genomunu ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyorlar.
Bunun anlam›, bakteriyle baﬂedebilecek
tedavi yöntemlerinde yeni bak›ﬂ aç›lar›
kazan›labilecek olmas›.
Steno, giderek kabaran antibiyoti¤e
dirençli hastane mikroplar› listesine
kat›lan en yeni üye. Tedaviye gösterdi¤i
direncin derecesiyse oldukça endiﬂe
verici; üstelik bilinen bütün
antibiyotiklere direnmeyi baﬂarabilen
alt-tipleri de ortaya ç›kmakta ve ﬂu anda
bu bakteriye karﬂ› geliﬂtirilmekte olan
bir ilaç da yok.
ﬁimdilik yaln›zca hastanelerde bulaﬂan

bakteri, geliﬂmek için musluk ve duﬂ
baﬂl›klar› gibi nemli ortamlar› ye¤liyor.
Enfeksiyon oluﬂturma biçimi konusundaysa bir benzeri daha yok; vücut içine
giriﬂinin tek yolu, uzun süre ayn› yerde
duran kateter ya da solunum tüpleri gibi ayg›tlar. Bakteri, katetere yap›ﬂ›p
üreyerek bir biyofilm oluﬂturuyor; kateterden bir sonraki s›v› geçiﬂinde bu biyofilm hastan›n dolaﬂ›m›na rahatl›kla
kar›ﬂabiliyor. Kiﬂinin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
zay›flam›ﬂ durumdaysa (ki hastanelerde
yatmakta olan birçok kiﬂide durum bu)
bakterinin kolayca ço¤alarak kanda enfeksiyona (septisemi) yol açmas› iﬂten
bile de¤il. Yeni araﬂt›rma, bu durumun
a¤›rl›¤›n› ortaya koymas› bak›m›ndan
da oldukça önemli; çünkü halihaz›rdaki

Affediﬂin, Unutuﬂun ve
Güvenin Hormonu:
Oksitosin
Sa¤l›kl› bir iliﬂkinin temeli, güven.
Peki, davran›ﬂlar›m›z ve iç dünyam›z›
düzenleyen beyin kimyasallar›, bu
duygunun ortaya ç›kmas›nda nas›l
giriyor devreye? Bu sorunun yan›t›n›
vermeye çal›ﬂan Zürich Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, ihanete u¤rasak bile
baﬂkalar›na güven duymaya devam
etme e¤ilimimizde “oksitosin” adl›
hormonun devreye girerek, korkuyla
ilgili bir beyin bölgesini bask›lad›¤›n›
söylüyorlar.
Hormonun bu tür bir iﬂlevi oldu¤u
bilgisi yeni de¤il. Yeni bilgi, güven
duygusunu oluﬂturmada devreye giren
beyin bölgeleriyle ilgili. Bir tür “güvenihanet” oyunu oynat›lan 49 yetiﬂkin
erkekle yap›lan çal›ﬂma, bir burun
spreyi arac›l›¤›yla oksitosin verilen

grubun, ihanete u¤rad›¤›nda bile
karﬂ›s›ndakine güven duymaya devam
etti¤ini gösteriyor. Yine oksitosin alan
bireylere uygulanan MRI (manyetik
rezonans görüntüleme), “amigdala” ad›
verilen ve korkunun yan›s›ra baﬂka
duygular›n da iﬂlenmesinden sorumlu
bir beyin bölgesinin etkinli¤inde düﬂme

uygulamalarda Steno bakterisinin, karﬂ›laﬂt›¤› bütün antibiyotiklere alay edercesine direndi¤i kesin.
‹ngiltere için yap›lan istatistiklere göre,
Steno bakterisi etkisiyle görülen kan
zehirlenmesi vakalar›, y›lda 1000 kadar;
ölüm oran›ysa % 30. Bakteri, kistik fibroz denen akci¤er hastal›¤›na yakalanm›ﬂ ve solunum ayg›t›ndan yararlanan
birçok yetiﬂkinin akci¤erlerinde de görülebiliyor. Bu yeni bilginin, çözümüne
yard›mc› olaca¤› umulan en temel sorular ﬂöyle: Bakterinin kateter ya da solunum ayg›t› tüplerine yap›ﬂmas›n› sa¤layan mekanizma ne? Bütün temizlik ve
hijyen çabalar›n› hiçe ç›karmada yararland›¤› biyofilmleri nas›l oluﬂturuyor?
Antibiyotiklere neden dirençli? Sözgelimi, yüzeylere yap›ﬂmas›n› sa¤layan proteinlerin hangileri oldu¤unu bilmek, bu
mekanizmaya müdahale edebilecek biyokimyasal bileﬂimlerin geliﬂimiyle; antibiyoti¤e direnç mekanizmalar›n›n anlaﬂ›lmas›ysa, onlar› engelleyici bask›lay›c›lar›n üretilmesiyle sonuçlanabilecek. Bir
di¤er beklenti de benzer enfeksiyonlara
yol açan di¤er iki organizman›n genomlar›yla yap›lacak bir karﬂ›laﬂt›rma sonucunda, ortak yönlerin ayd›nlat›labilmesi.
University of Bristol Bas›n Duyurusu, 7 May›s 2008

oldu¤unu ortaya ç›kar›yor. ‹lginç bir
bulgu da, “dorsal striatum” olarak
bilinen ve hatalardan ders almada
devreye giren bir baﬂka bölgenin
etkinli¤inde de düﬂüﬂ saptanmas›.
Oksitosinin, ayn› oyunun bir
bilgisayarla oynanmas› durumunda
benzer etki göstermemesi de,
sözkonusu de¤iﬂikliklerin ortaya
ç›kmas›nda yaln›zca hormonun de¤il,
baﬂka bir kiﬂiyle etkileﬂimin de devreye
girmesi gerekti¤ini gösteriyor.
Çal›ﬂmayla beliren bir baﬂka olas›l›k
da, “sosyal fobi” olarak adland›r›lan
durumun, oksitosinin beyin etkinli¤ini
düzenleyiﬂindeki bir aksakl›kla da ilgili
olabilece¤i. Ne dersiniz, hayattan ders
almay› bilmeyen kimilerimizden biraz
oksitosin al›n›p, hiç bir koﬂulda hiç
kimseye güvenmemeyi ilke edinmiﬂ
baﬂkalar›na verilse, toplumsal
yaﬂant›m›z daha parlak olur muydu
sizce?
ScienceNow Daily News, 21 May›s 2008
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