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B‹YOLOJ‹K TEHL‹KELERE KARﬁI

SO⁄UK PLAZMA
ﬁarbon, Deli Dana Hastal›¤›, Sars
virüsü, Kuﬂ Gribi, Biyolojik Silah. Son
y›llarda s›kça duydu¤umuz bu terimler
tüm dünya insanl›¤›n› tedirgin etmektedir. Bir mektup içinde ﬂarbon olmas›, s›¤›r etinden deli dana ya da tavuk
etinden kuﬂ gribi hastal›¤›na yakalanmak herkes için söz konusu olabilir.
Son y›llarda Türkiye’de baz› hastanelerde meydana gelen yeni do¤muﬂ çocuk ölümleri de hastane virüsü olarak
bilinen bir tür bakteriden kaynaklanmakta. Bununla birlikte, bu türden virüsleri kullanarak yap›lacak biyolojik
silahlar, ulusal güvenlik aç›s›ndan tüm
ülkelerin savunmas›n› tehdit ediyor.
Biyolojik silahlar, biyolojik hücrelerin
insandan insana kolayca geçmesi nedeniyle fiziksel ve kimyasal silahlara nazaran çok daha yüksek ölümlere hatta
tüm dünya insanl›¤›n›n ölümüne sebep olabilirler. Bu nedenle bu tür biyolojik tehlikelerle mücadele etmek;
araﬂt›rma hastanelerinde, halk sa¤l›¤›
enstitülerinde, üniversite ve di¤er pek
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Plazmalar evrenin büyük bir k›sm›n› oluﬂtururlar ve
günlük hayatta plazma televizyonlar›ndan,
ayd›nlatmaya kadar pek çok yerde kullan›l›rlar.
Çevremizde çok say›da plazma görsek te onlara
dokunmak mümkün olmamaktad›r. Üst resimdeki
plazma küresi ve floresan lambalar çok yak›n›na
geldi¤imiz fakat kendisine dokunamad›¤›m›z
plazmalard›r. Ancak son y›llarda art›k atmosfer
ortam›nda üretilen ve zararl› mikroplar› öldürmek
için kullan›lan plazmalara dokunmak mümkün
olmaktad›r.

çok araﬂt›rma merkezlerinin ve özellikle ulusal savunma sanayinin ilgi alan›
olmuﬂ. Ancak, bu tür biyolojik tehlikeleri yok etmek için kullan›lan klasik
metotlar her zaman çözüm üretemiyor. Örne¤in, kuﬂ gribi virüsü yüksek
s›cakl›klarda ölürken, deli dana hastal›¤›na sebep olan protein, yüksek s›cakl›klarda dahi etkisini yitirmiyor. Bu
nedenle, deli dana hastal›¤›na sebep
olacak et çok yüksek s›cakl›kta piﬂirilmiﬂ olsa da fayda etmeyecektir. Bununla birlikte, gerek kimyasal gerekse
yüksek ›s› gibi klasik sterilizasyon metotlar›, günümüz teknolojisinde kul-

land›¤›m›z ayg›tlar›n sterilizasyonu
için uygun olmuyor. Bu metotlar sterilize edilen cihaza zarar verdikleri gibi,
özellikle kimyasal tekniklerin kullan›c›lara da ikincil zararlar› bulunmakta.
Ayr›ca günümüz teknolojisindeki pek
çok ayg›t art›k polimer tabanl› olup ›s›ya duyarl›d›r. Örne¤in, bugün insan
vücudu içinde hareket edebilen mikrokameralar›n, bir insanda kullan›ld›ktan sonra bir baﬂka hastada kullan›lmas› için sterilize edilmesi gerekmekte. Ancak, bu tip bir mikro kameray›
bugünkü klasik metotlarla örne¤in
yüksek s›cakl›k f›r›nlar›nda sterilize et-
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mek, cihaz›n tamam›yla kullan›lmaz
hale gelmesine sebep olur. Hastanelerde, diﬂ tedavisinde, sanayi ve orduda
kullan›lan pek çok ›s›ya hassas elektronik ayg›t›n bu nedenle sterilizasyonu
kolay olmuyor. Bir devlet baﬂkan›na
veya herhangi bir kiﬂiye gelen çok
önemli bir mektupta ﬂarbon ya da baﬂka bir virüs ﬂüphesi oldu¤unda, zarf›
yüksek ›s› ile veya kimyasal yolla sterilize etmek, yaln›zca mektubun zarar
görmesine neden olur. Ayn› ﬂekilde,
paha biçilmez bir resim veya bir tarihi
esere terörist niyetlerle biyolojik sald›r›y›, bugünkü metotlar› kullanarak ve
onlara zarar vermeden def etmek çok
kolay olmayacakt›r. Ay’a ve gezegenlere sefer düzenlemek isteyen NASA ve
di¤er uzay araﬂt›rma istasyonlar›, yapacaklar› yolculuklarda sterilizasyon koﬂullar›na dikkat etmeliler. Çünkü, yeryüzünde normal koﬂullarda dahi milyonlarca y›l yaﬂayabilen (yüksek s›cakl›klarda dahi) bakteri sporlar›n›n di¤er
gezegenlere taﬂ›nmas›, o gezegende
yeni bir yaﬂam›n yapay olarak oluﬂmas›na neden olacakt›r. Bunun tersi de
gerçekleﬂebilir. Dünya’daki yaﬂam›n
da uzaydaki baz› uzun ömürlü bakteri
sporlar› ile baﬂlad›¤›n› söyleyen bilim
adamlar› bulunuyor. Di¤er gezegenlerden Dünyam›za dönen uzay araçlar›n›n, geldikleri gezegenden dünyam›za
farkl› türlerde mikroorganizmalar taﬂ›mas›na izin verilmemeli. Bu, Dünyadaki yaﬂam›n tümüyle de¤iﬂmesine neden olacakt›r. Yüksek s›cakl›klara dayan›kl› pek çok bakteri sporunun sterilizasyonu klasik metotlarla yap›lamad›¤› gibi uzay arac›na ve içindeki personele zarar vermeden bu iﬂlemin yap›lmas› da kolay olmuyor. Bu nedenle
yüksek ›s› üretmeden, kimyasal at›k ya
da radyasyon kullanmadan ve steril
edilecek nesneye de zarar vermeden
yap›lacak bir sterilizasyon iﬂlemi, bugünkü teknoloji için çok önemli. G›da,
kimya, tekstil, sanat, t›p, biyomedikal,
savunma sanayii gibi yerlerde kullan›lacak olan böyle bir yöntem, terörist
sald›r›lar›na karﬂ› da güçlü bir silah
olacakt›r. Bugünkü teknolojide yüksek ›s› kullanmadan sterilizasyon yapan etilen oksit ve gama ›ﬂ›n› gibi yöntemler kullan›lmakta. Ancak, bunlar
toksik ve radyoaktif at›k problemleri
yan›nda, pahal› ve sterilizasyon süresini neredeyse birkaç güne ç›kartmalar›
nedeniyle verimli de¤iller. Bununla

birlikte son y›llarda plazma televizyonlarla tan›d›¤›m›z so¤uk plazmalar; eﬂsiz özellikleri nedeniyle, tüm bu gereksinimleri karﬂ›layacak çok yeni bir yöntem olarak ortaya ç›k›yor.
Plazma maddenin dördüncü hali
olarak bilinir ve bir gaza yeterli miktarda enerji verilmesiyle elde edilebilir.
Gaza verilen bu enerji, gaz›n atom ve
moleküllerinden serbest elektronlar
ay›r›r. ‹yonlaﬂma olarak tan›mlanan bu
iﬂlem sonucu pozitif olarak yüklü parçac›klar›n (iyonlar), negatif olarak yüklü parçac›klar›n (elektronlar) ve de¤iﬂik türde yüksüz parçac›klar›n bir kar›ﬂ›m› oluﬂur. Gaz›n bu hali plazma olarak tan›mlan›r. Bu parçac›klar aras›nda “serbest radikaller” olarak adland›-

Üstte aç›k havada üretilen k›smen geniﬂ hacimde
plazma. Altta ise insan eline temas edebilecek
kadar so¤uk plazma. Bu kadar so¤uk plazmalar
insan vücudundan daha düﬂük s›cakl›¤a sahip
olmalar›ndan dolay› insan üzerinde kullan›labilmeye
olanak sa¤lamaktad›r.

r›lan kimyasal olarak son derece reaktif olan atom ya da moleküler bileﬂenler de oluﬂur. Bu serbest radikaller, yaﬂayan organizmalar›n do¤al savunma
mekanizmalar›n› kolayca bozar ve onlar›n zarar görmesine sebep olurlar.
Plazmalar bir santimetre küp hacimde
yar›m trilyondan fazla serbest radikali
kolayca üretebildi¤i için, herhangi bir
bölgeyi zararl› maddelerden ar›tmak
için verimli bir yöntem olmakta. Plazmalar›n mikroorganizmalar üzerindeki
öldürücü etkisi, yaln›zca serbest radikallerinden kaynaklanm›yor. Plazma
içinde elektrostatik kuvvetlere neden
olan yüklü parçac›klar ve morötesi (ultraviyole UV) ›ﬂ›k gibi elektromanyetik
radyasyon da üretilir. Plazman›n üretti¤i UV ›ﬂ›k, mikroorganizmalar›n DNA
yap›s›na zarar vererek onlar› sterilize
eder. Ayr›ca, plazmaya maruz b›rak›lan bakterilerin hücre zarlar›n›n da zarar gördü¤ü gözlenmiﬂ bulunuyor. Nedeni, plazma içindeki yüklü parçac›klar›n, hücrenin d›ﬂ yüzeyi ile temas s›ras›nda, hücre zar› üzerine bir elektrostatik kuvvet yaparak hücre zar›n›n aﬂ›r› gerilmesine ve zarar görmesine yol
açmalar›.
Plazmalar genelde bir gaza enerji
verilmesiyle elde edildi¤i için yüksek
s›cakl›¤a sahiptirler. Ancak son y›llarda oda s›cakl›¤›ndan daha düﬂük s›cakl›klara sahip SO⁄UK PLAZMALAR
üretilebiliyor. So¤uk plazmalar, özellikle ürettikleri reaktif nötral parçac›klar›n etkisiyle yüzeye, yani sterilize edilen ortama zarar vermeden bakteriyel
hücreleri yok ediyorlar. So¤uk plazmalar, atmosfer bas›nc›nda gazlarda ve
aç›k havada yeterince büyük hacimlerde üretilebilmekte. Aç›k hava ortam›nda so¤uk plazma üretilmesi, vakum
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Solda plazma ortam›na maruz b›rak›lmam›ﬂ E. Coli bakterisinin elektron mikroskobunda çekilmiﬂ foto¤raf›,
sa¤da ise plazma ortam›nda belli bir süre (70 sn) tutulmuﬂ E. Coli bakterisinin elektron mikroskobunda
çekilmiﬂ foto¤raf› görülüyor. Sa¤daki üzerine plazma uygulanan E. Coli bakterisinin yap›s›ndaki morfolojik
bozulma aç›kça görülmekte.

pompas›, vakum odas›, bas›nç ölçüm
cihazlar› ve herhangi bir gaz gibi maliyeti art›r›c› gereçlerin kullan›lmas›n›
engeller ve sistemin ekonomik ve basit
olmas›n› sa¤lar. Örne¤in, bilgisayar
çipleri üreten bir firma, çipleri çeﬂitli
kirlenme ve ya¤lanmadan bu ﬂekilde
aç›k havada so¤uk plazma üreterek
kolayca temizleyebilir ve ›s› ve kimyasal kullanmad›¤› için çiplere herhangi
bir zarar verilmez.
ﬁimdiye kadar plazmalarla yap›lan
çal›ﬂmalarda so¤uk plazmalar›n pek
çok bakteri üzerinde öldürücü etkisi
gözlenmiﬂ bulunuyor. ‹drar enfksiyonu ve mide iltihab›na neden olan Escherichia coli, zatüreye sebep olan
Klebsiella pneumoniae, kan dolaﬂ›m›
enfeksiyonuna sebep olan Enterobacter aerogenes, ve tifoya sebep olan Salmonella thyphimurium gibi gram negatif bakteriler ve yiyecek zehirlenmesine neden olan Bacillus subtilis, menenjite sebep olan Streptococcus agalactiae, ve sinüzite sebep olan Streptococcus pneumoniae gibi gram pozitif
bakteriler üzerine plazma uyguland›¤›nda, bu bakterilerin neredeyse 5-10
saniye gibi k›sa süreler içinde tamam›yla sterilize edildi¤i görülmüﬂ. Mikrobiyolojide bakteriler gram pozitif ve
gram negatif olarak s›n›fland›r›labilir.
Bununla birlikte bakteriler; virüs, mantar, maya, prion gibi çok farkl› mikroorganizmalar›n bir alt s›n›f›d›r. So¤uk
plazmalar› kullanarak bu farkl› mikroorganizmalarla ilgili baﬂar›l› çal›ﬂmalar
yap›lm›ﬂ bulunuyor. Plazmalar›n virüsler üzerindeki öldürücü etkisi tümüyle
gerçekleﬂtirildi¤inde AIDS virüsü gibi
insanl›¤›n gelece¤ini tehdit eden pek
çok virüse karﬂ› tedavi de üretilmiﬂ
olacak. Bakterileri, en genel olarak
spor üreten ve spor üretmeyen bakteriler olarak iki gruba ay›rabiliriz. Spor
üreten bakteriler, hücrelerinin etraf›na
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son derece güçlü koruyucu bir çeper
yaparlar ve çok güç koﬂullarda dahi
yaﬂayabilirler. Bu nedenle spor üreten
bakterilerin öldürülmesi oldukça zordur, hatta kimisi için bugünkü tekniklerle mümkün de¤ildir. Uzun süre normal koﬂullarda yaﬂayabilmeleri nedeniyle de biyolojik silah yap›m›nda tercih edilirler. ﬁarbon (Antraks) bu nedenle biyolojik silah›n önemli bir ajan›.
Ajan ifadesi, biyolojik silahlarda kullan›lan mikroorganizma için kullan›lmakta. ﬁarbon etkisini üreten Bacillus
anthraksis bakterisi di¤er bakterilere
oranla güneﬂ ›ﬂ›¤›, s›cakl›k ve dezenfektanlara karﬂ› dayan›kl› olup suda ve
toprakta 80 y›l yaﬂayabilmekte. Ayr›ca,
ﬂarbon mikrobu toz haline getirilebilmekte ve bu toz halindeki mikrop çok
h›zl› yay›l›p k›sa zamanda etkili olabilmekte. 10 gr ﬂarbon sporu, 1 ton sinir
gaz›n›n (ör: sarin) öldürebilece¤i kadar
insan öldürebilir. Nisan 1979'da
Sverdlovsk (Rusya) ﬂehrinde ç›kan ve
64 kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan ﬂarbon salg›n›n›n, biyolojik silah etkeni
olarak çal›ﬂ›lan bir laboratuardan kaza
sonucu ortaya ç›kt›¤› tahmin ediliyor.
ABD’deki Dallas kentinde bir yerel seçimin sonuçlar›n› etkilemek amac›yla
bir grup taraf›ndan bölgede restoranlarda ki salata barlar›na Salmonella
typhi kar›ﬂt›r›lmak suretiyle 750 kiﬂi
zehirlenmiﬂti. ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda 1939-1942 y›llar› aras›nda Japon
kuvvetleri, Mançurya’da ﬂarbon, veba,
çiçek, tularemi, ruam, kolera, k›z›l, menenjit, tüberküloz, salmonellozis, tetanoz, hemorajik ateﬂ ve difteri gibi çeﬂitli enfeksiyon hastal›klar›n› esirler
üzerinde deneyip, çok say›da ölüme
neden olmuﬂlard›. Yine ‹kinci Dünya
Savaﬂ›’nda üzerine ﬂarbon yerleﬂtirilmiﬂ 5000’den fazla füze baﬂl›¤› kullan›ld›. Ayn› y›llarda ‹ngilizler, ‹skoçya
aç›klar›ndaki Gruinard adas›nda ﬂar-

bonla çok say›da deneme yaparak ada
topraklar›n›n izleyen 36 y›l boyunca
ﬂarbon sporlar› ile kirlenmiﬂ durumda
kalmas›na neden olmuﬂlard›. Adan›n
bu sporlardan temizlenmesine 1979 y›l›nda baﬂlanm›ﬂ ve 280 ton formaldehit
kullan›ld›ktan sonra ancak 1987 y›l›nda tam anlam›yla temizlenebilmiﬂti. 11
Eylül 2001 tarihinde ABD’nin çeﬂitli
ﬂehirlerindeki terörist sald›r›lar sonras› de¤iﬂik kuruluﬂlara gönderilen mektuplar içinde toz halinde ﬂarbon sporlar› saptanm›ﬂ ve 24 Ekim itibariyle yedisi inhalasyon, kalan› deri ﬂarbonu olmak üzere toplam 15 kiﬂide hastal›k
tespit edildi.
ﬁarbon etkeni gösteren bakteri Bacillus anthraksis üzerine plazmalar uygulanarak yap›lan testler baﬂar›l› oldu
ve plazmalar›n bu bakterileri öldürdü¤ü görüldü. Bununla birlikte, ﬂarbon
gibi biyolojik silah ajan› olabilecek
malta hummas› etkeni; Brucelloz, kolera etkeni; Vibrio cholera, gazl› gangren etkeni; Clostridium perfirenges,
tifo etkeni; Salmonella typhi, ruam
hastal›¤› etkeni; Psoudomanas mallei,
veba etkeni; Yersinia pestis, çiçek hastal›¤› etkeni; Smallpox virüs, konserve
zehiri; Botulinum toksinleri, s›tma etkeni; Plazmodium vivax gibi mikroorganizmalar üzerinde plazmalar›n uygulanmas›yla ilgili çal›ﬂmalar devam
etmekte. So¤uk plazmalar›n geliﬂmesi
ve bunlar›n aç›k hava ortam›nda oda
s›cakl›¤›na kadar düﬂük s›cakl›klarda
üretilmesiyle, dayan›kl› bakteri ve virüsleri yok edici etkileri görülmüﬂ bulunuyor. Bu çal›ﬂmalar ulusal savunma
ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan ümit verici
geliﬂmeler. Bununla birlikte, aç›k havada üretilen so¤uk plazmalarla sterilizasyon, ekonomik kazanç da sa¤layacakt›r. Örne¤in, bir hastanenin sterilizasyon ünitesi maliyeti, ﬂimdiki klasik
metotlar› kullanan sterilizasyon üniteleri ile k›yasland›¤›nda en az on kat daha ucuz olacakt›r. Ekonomik, basit, verimli ve s›n›r tan›mayan ölçekte bakteri ve virüslere meydan okumas› aç›s›ndan so¤uk plazmalar, gelece¤in sterilizasyon tekni¤i olmaya aday. ‹nsanl›¤›
tedirgin eden biyolojik teröre karﬂ› da
so¤uk plazmalar önemli bir koruyucu
silah olacakt›r.
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