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Ale ander leming in rastlantı sonucu 

keş ettiği penisilin ile ayatımı a 

giren antibiyotikler, ala bakteriyel 

en eksiyonlara karşı teda i amaçlı 

kullanılıyorlar. akat ellikle tıpta e 

tarımda antibiyotiklerin yaygın kullanımı 

antibiyotik dirençli bakterilerin yayılmasına 

neden ouyor.  yılında ünya ağlık 

rgütü, insanlığın antibiyotik sonrası çağa 

yaklaştığını belirtmiştir. Bu demek oluyor 

ki, anlık mikroorgani ma bulaşmalarının 

bile ayatı te dit ettiği, antibiyotiklerin de 

artık en eksiyonlara karşı etkili olmadığı bir 

dünya s  konusu. Bu yü den araştırmacılar 

tara ından u un yıllardır antibiyotiklere 

alternati  aranıyor. ümüş, çinko, bakır 

gibi tari te ısırlıların e unanlıların 

en eksiyonları teda i etmek e suları arıtmak 

için kullandıkları çeşitli metaller, ba ı organik 

asitler, antibiyotik etkisi g steren en imler, 

bakteriyo a lar rnek erilebilir. 

Bakteriyo a ,  latince bakteri yiyen  

anlamındadır. Bakteriyo a lar bakterilere 

gü e onları ldüren irüslerdir. ünyada 

den a la bakteri o a  olduğu ta min 

edilmektedir. ato enik bakterilerin 

gül düşmanları olarak g rülen a lar 

en eksiyonların teda isi için alternati  

mikroorgani malardır. a  teda isi ellikle 

klinik araştırmalarda son d nemde ilgi 

çekmektedir. a ların biyolo ik kontrol 

a anları olarak da kullanılma potansiyelleri 

ardır. 

a lar yalnı ca kendi konak 

mikroorgani malarını en ekte edebilirler. 

ıpkı diğer irüsler gibi tek başlarına 

genetik maddelerini kopyalama lar. ncak 

bakterilerin üreme mekani malarına 

komuta ederler. onak bakteriye bağlanır, 

genetik materyallerini ücrenin içine 

g nderirler. itik a lar da a sonra ücreleri 

yok eder, yeni irüs parçacıklarını serbest 

bırakmak için ücreyi parçalayarak açarlar. 

Bu nedenle, a lar çoğalabilen tek ilaç  

olarak düşünülebilir  işleri bittiğinde ücut 

tara ından atılırlar. 

 yılında an iego ni ersitesi ıp 

akültesi ğretim üyesi  om atterson 

e eşi te anie trat dee ısır a tatile 

giderller. Bir süre sonra atterson 

astalanır. arın ağrısı, ateş, mide 

bulantısı e ı lı kalp atışları gibi belirtiler 

ortaya çıkar. ısır daki astanelerdeki 

doktorlar pankreatit pankreasın 

ilti aplanması  teş isi koyarlar. ncak 

uyguladıkları teda i bir sonuç erme . 

angi mikroorgani manın bu en eksiyonu 

gerçekleştirdiğini araştırdıklarında çoklu 

ilaç direnci g steren e genellikle lümle 

sonuçlanan astalıklara neden olan 

cinetobacter baumannii ile karşılaşırlar. 

Birkaç antibiyotik kombinasyonu ile 

yapılan teda ilerden sonra durumu kararlı 

ale gelse de bir süre sonra tekrar sıkıntılar 

başg sterir e asta u un süre komada 

kalır. şte bu noktadan sonra alternati  

teda i y ntemlerine i tiyaç duyulur. 

ikroorgani maların çoğu antibiyotiklere 

direnç geliştirirken bir kısmı ise birden 

a la ilaca karşı direnç g stererek 

teda i sürecini da a da orlaştırırlar. 

atterson ın eşi araştırmalara başlar e 

bir iş arkadaşından bir tanıdığının çok 

or durumdayken a  terapi ile muci e i 

bir şekilde iyileştiğini duyar. atterson a 

damar yoluyla d rt arklı a ın karışımı 

erilir. ç gün sonrasında komadan çıkar 

e iyileşmeye başlar. 

a ları teda i amaçlı kullanmak aslında 

yeni bir y ntem değildir. larda 

oldukça popüler olan bu y ntemle birçok 

en eksiyonun teda i edilmiştir. ncak elde 

edilen sonuçlar tutarsı dır e bilimsel 

onaylarda eksiklikler me cuttur. yrıca, 

Batı ülkelerinde antibiyotiklerin keş  ile a  

teda isine olan ilgi a almaya başlamıştır. 

ncak oğu rupa da ellikle eski 

o yetler Birliği nde durum arklıdır. 

i is te, bulunan lia a nstitüsü ala 

dünyada a  teda isi konusunda nemli 

bir merke dir. on yıllarda antibiyotik 

direncinin oluşturduğu te didin ark 

edilmesiyle batı ülkelerinde de a  teda isi 

nem ka anmaya başlamıştır.  

eleneksel antibiyotik teda isine 

g re a  teda isinin ba ı a anta ları 

me cuttur. ncelikle i olasyonları çok 

ı lı, kolay e ucu dur. a lara karşı direnç 

gecan rdem , eşeren aylan  e dil eni li   
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antibiyotiklerle kıyaslandığında on kat 

da a ya aş oluşur. or koşullarda da 

en ekti  olarak kalmaya de am edebilirler. 

onağa gül oldukları için insan 

mikrobiyotasına arar erme olasılıkları 

çok düşüktür. karyotik ücrelere de arar 

erme ler. abii ki ba ı de a anta ları da 

ardır. rneğin  ücre içi bir pato enle 

karşı karşıya kaldıklarında a lar, karyotik 

ücrelere giriş yapamayacakları için 

pato en mikroorgani maya yok etme 

olasılığı a alır. karyotik ücrelerin 

doğrudan pato enleri olmasalar da, 

bağışıklık sistemleri onlara karşı antikorlar 

üretebilir. enü  g lenmemiş olsa da 

aşırı miktarda a  yüklemesi ana laktik 

şok gibi yan etkiler oluşturabilir. Ba ı 

ram negati  bakterilerin endotoksinleri 

ardır. a lar sayesinde bakteri ücreleri 

patladığında bu endotoksinler ücuda 

salınıp yüksek ateş e septik şoka neden 

olabilirler. er konuda olduğu gibi arklı 

olumlu olumsu  etkiler g rülür. ncak 

antibiyotik direnci de günümü de g  

ardı edilemeyecek bir problemdir. Bu 

yü den yeni alternati er aranmaktadır. 

ikrobiyolo i pro es rü art a lokie nin 

yaptığı ben etme aslında çok ilginçtir  

üşmanımın düşmanı dostumdur . e 

kadar irüs de olsalar pato en bakterileri 

yok etmeye programlanmış canlılar bi im 

dostlarımı dır. 
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