
Bakteri Dünyas›n›n 
K›l›ç-Kalkan Ekibi

California Üniversitesi (San Diego)
araflt›rmac›lar›, Grup B Streptokok (GBS)
denen önemli bir patojen bakteri
grubunun, tek bir genle, kendisini
vücudun savunma hücreleri olan

akyuvarlardan koruyan bir sald›r› ve
savunma silah› gelifltirdi¤ini buldular.
GBS, yeni do¤an bebeklerde, hamile
kad›nlarda, yafll›larda ve fleker
hastalar›nda menenjit, zatürree gibi
öldürücü hastal›klardan sorumlu. cylE
adl› bir gen, bakterilerin hemolisin denen
bir toksinle kendilerini saran akyuvarlar›
delik deflik edip öldürmelerini sa¤l›yor.
GPS bakterileri, hemolisini üretemeseler
de, ba¤›fl›kl›k sistemi hücrelerinin
sald›r›s›ndan sa¤ kurtuluyorlar. Bunu
sa¤layan da turuncu bir pigment. Bu
pigment, havuca ve domatese rengini
veren ve güçlü anti oksidanlar olan
karotenoid ailesinin bir üyesi. Dolay›s›yla
düflmanlar›n› güçlü oksitleyicilerle
öldüren akyuvarlar›n silah›n› etkisiz hale
getiriyor. Domates ve havuç gibi
karotenoidlerce zengin besin maddelerini
bolca tüketenlerin  yafllanma, kanser ve
kalp hastal›klar›na karfl› dirençli
olmalar›n›n nedeni de bu. 
Eurekalert 20 Eylül 2003
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ABD G›da ve ‹laç Dairesi (FDA) sülüklerin
bir “t›bbi araç” olarak sat›lmas›na ilk kez
resmi onay›n› verdi. Karar en çok 150 y›ld›r
sülük yetifltiren Ricarimpex SAS adl›
Frans›z firmas›n› sevindirdi. Asl›nda 1976
y›l›nda “t›bbi araç” sat›c›lar›na lisans
zorunlulu¤u getiren bir yasaya karfl›n
sülükler el alt›ndan sat›lmaktayd›. Örne¤in
Hirudo medicinalis adl› t›bbi sülükler,
yaral› yerlerde birikmifl kan› emmeleri için
plastik cerrahide kullan›lmakta. Hayvanlar
tükürüklerindeki baz› kimyasallar sayesinde
p›ht›laflmay› önleyerek kan› emiyorlar.
Sülükleri “araç” mertebesine yükselten de
bu “emme” eylemi. 

Science, 9 Temmuz 2004  

Katk›l› ‹çecekler
Hiperaktivite
Yap›yor 
‹ngiliz araflt›rmac›lar, yar›s›
hiperaktif olan üç yafl›nda 277
çocu¤u kapsayan bir araflt›rmayla,
içeceklerdeki boyalar, ve sodyum
benzoat gibi kimyasal katk›
maddeleriyle, çocuklarda dikkat
eksikli¤i tezahürlü hiperaktivite
bozuklu¤u aras›ndaki iliflkiyi
kan›tlad›lar. Bir ay süren deneyde
çocuklara bir hafta süreyle katk›l›
içecekler verilip bir hafta

verilmemifl. Çocuklar›n
hangisinin katk›l›, hangisinin
katk›s›z içecek ald›¤›
söylenmeyen annelerden,
çocuklar›n›n davran›fllar›n›
bildirmeleri istenmifl.
Sonuçta hiperaktif
çocuklar›n da, normal
olanlar›n da katk›l› içecek
rejimi sonras›nda seyirme,
afl›r› konuflkanl›k,
hareketlilik ve
konsantrasyon güçlü¤ü gibi
hiperaktivite belirtileri
sergiledikleri bildirilmifl. 
Science, 4 Haziran 2004

Sülüklere Resmi Statü

Ast›m Mercek Alt›nda

Amerikal› iki, araflt›rma grubunca Science
dergisinde yay›mlanan bir makale, ast›m
belirtilerinin temel suçlusu olduklar›ndan
uzun süredir flüphelenilen eosinofiller denen
beyaz kan hücreleri hakk›nda kesin
mahkumiyet karar›n› verdi.  Mayo Clinic’den
James Lee baflkanl›¤›ndaki ekip, eosinofil
tafl›mayacak biçimde de¤ifltirilmifl farelerde
ast›m reaksiyonu tetikledi¤inde solunum
yollar›n›n afl›r› duyarl›l›¤› ve afl›r› mukus
(sümüksü salg›) gibi ast›m belirtileri ortaya
ç›kmam›fl. Harvard T›p Okulu’ndan Alison
Humbles taraf›ndan yönetilen bir baflka
çal›flma da benzer sonuçlara ulaflm›fl. 
Stanford Üniversitesi T›p Fakültesi

araflt›rmac›lar›n›n, farelerde solunum yollar›
yang›s› ve ast›m belirtilerini azaltan yeni bir
düzenleyici T hücresi (Treg) bulduklar›
aç›kland›.
‹nsanlar›n ba¤›fl›kl›k sistemlerinde farkl›
ifllevlere sahip T hücreleri var. Bunlar
aras›nda düzenleyici (Trg), yard›mc› (Th) ve

Do¤al Katil (NKT) kategorileri var ve bunlar
da kendi içlerinde ayr› türlere ayr›l›yor.
Ama bunlar insan vücudu virüs, bakteri ve
alerjenlerce istila edildi¤inde ba¤›fl›kl›k
sistemi tepkisini yönetiyorlar. Normal olarak
virüs ve bakteriye karfl› sald›r›ya geçen T
hücreleri, daha zarars›z ziyaretçiler olan
alerjenlere dokunmuyorlar.
Ancak alerji ve ast›m hastalar›nda T
hücreleri bu alerjenlere de savafl aç›yorlar
ve v bu da solunum yollar›nda yang›ya ve
nefes zorlu¤una yol aç›yor. Normalde T
hücreleri bar›fl gücü gibi çal›fl›yor ve öteki
hücrelere at6eflkes komutu veriyor.
Stanford ekibinin buldu¤u yeni Treg hücresi
de farelerde solunum yollar› yang›s› ve öteki
ast›m belirtilerini azalt›yor. 
Science, 17 Eylül 2004
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