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Sevgili okurlar 

 COVID-19 pandemisi gündelik hayatımızı fazlasıyla değiştirdi. Bültenimize de yansıdığını 

geçen sayımızda belirtmiştik. Bu sayımız da pandemi ağırlıklı oldu ama bu defa geçmişe, başka 

bir koronavirüs pandemisine çevirdik bakışlarımızı. 21. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkan 

SARS konusuna bir göz atmak istedik bu sayımızda. Belki böylece bu gün yaşadığımız 

pandemiye dönük algımız yeni bir bakışla şekillenecek, belki de mikroorganizmalarla ilişkimi-

zi yeniden gözden geçirme gereği duyacağız. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz 

paleomikrobiyoloji konusuna ise kaldığı yerden de-

vam ediyoruz bu sayımızda. 

  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız 23 Nisan’ı 

meydanlarda, caddelerde kutlayamadık bu kez ama 

yüzüncü  yılın coşkusuna yaraşır sevinçle, gururla 

ve umutla paylaştık duygularımızı birbirimizle. 

 Sevgiyle, sağlıkla kalın 

Yayın Kurulu 
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 2003 yılı 28 Şubat'ında, yaklaşık 60 yataklı özel bir hastane olan 

Hanoi Vietnam Fransız Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 

Hanoi ofisi ile temasa geçmişti. Bir hasta İnfleunza virüse benzer ama 

daha önce bilinmeyen bir virüsün neden olabileceği düşünülen bir 

enfeksiyon şüphesi ile hastaneye başvurmuştu.  DSÖ’ye yapılan çağrı-

yı Dr. Carlo Urbani yanıtlamıştı. Bu olaydan sonraki bir kaç hafta için-

de ise, o ve diğer beş sağlık uzmanı daha henüz ne olduğu bilinmeyen 

bir patojenin neden olduğu hastalıktan ölecekti. 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

”Bizler mikrobiyal dünyayla oldukça yakın ilişki içindeyiz. Aslın-

da, insan vücudundaki hücrelerin de sadece küçük bir yüzdesi 

insana aittir. Mikrobiyal dünya ile bizim ortak noktamız olan 

biyoloji ve biyokimya, yine bizi bulaşıcı hastalıklara yakalan-

maya yatkın hale hale getirir. ” 

(Brenda Wilmoth Lerner’in, Bulaşıcı Hastalıklar kitabından) 
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 Bugün biliyoruz ki, Dr. Urbani Şiddetli Akut Solunum Yolu 

Yetersizliği Sendromu (SARS) geçirmişti. O dönemde Dr. 

Urbani, hastanenin alışılmadık bir şeyle karşı karşıya olduğu-

nu fark etmiş ve sonrasındaki birkaç gün boyunca hastanede 

çalışmaya başlamış, bulguları belgelemiş, test için gönderile-

cek örneklerin düzenlenmesini ve enfeksiyon kontrolünün 

güçlendirilmesini sağlamıştı. 

 Hastane gözetim altında tutulan bir tecrit odası kurmuştu. 

SARS'ın oldukça bulaşıcı ve virülan olduğunun ortaya çıkma-

sı üzerine, Dr. Urbani insanların morallerini güçlendirmek ve 

korkularını kontrol altında tutmak için doğrudan hastanenin 

sağlık personeli ile birlikte çalışmıştı. SARS ile enfekte olan 

ilk 60 hastanın yarısından fazlası sağlık çalışanıydı. Ailelerini 

ve toplumu korumak için, bazı sağlık çalışanları hastanede 

uyumaya karar vermiş ve kendilerini dış dünyaya kapatmış-

lardı. 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Hanoi Fransız Hastanesi, Vietnam  
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 Hanoi'deki SARS salgını, bir bakıma 

halk sağlığının politikadan önce geldiği-

nin hikayesidir. Birinci basamak sağlık 

hizmeti çalışanları, DSÖ'yü atipik bir 

pnömoni hakkında hızlıca uyarmıştı. Dr. 

Urbani halk sağlığı tehdidinin önemini 

kabul etmişti ve DSÖ, 9 Mart Pazar gü-

nü Vietnam Sağlık Bakan Yardımcısı ile 

acil bir toplantı istemişti. Tabii ki, Dr. 

Urbani’nin üslubunun, sezgisinin ve Vi-

etnamlı yetkililere verdiği güçlü güvenin 

bu noktada kritik değeri vardı. Dört sa-

atlik tartışma sonrasında hükümet, Vi-

etnam Fransız Hastanesinin karantinaya 

alınmasına, diğer hastanelerde yeni en-

feksiyon kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ve uzman desteği 

için uluslararası çağrıda bulunmaya ka-

rar verilmişti. DSÖ ve Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezleri'nden (CDC) yeni uz-

manlar olay yerine gelmişti. Sınır Tanı-

mayan Doktorlar (Médecins sans 

Frontières - MSF), daha önceki Ebola sal-

gını için stoklanan enfeksiyon kontrol ta-

kımları, kitleri ve ilave personel desteği 

ile çağrıya yanıt vermişti. Vietnam Fran-

sız Hastanesi geçici olarak kapatılmıştı. 

SARS hastaları, kamu hastanesi olan 

Bach Mai Hastanesinin iki koğuşunda, 

MSF'den bir ekibin desteği ile bakılıyor-

du. Sağlık çalışanlarında yeni vaka bildi-

rilmemişti ve Vietnam'daki salgının 

kontrol altına alındığını işaret eden sonuçlar görülmeye başlamıştı.  

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Dr. Carlo Urbani 
(1956-2004) 
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 Vietnam, salgını açık ve kararlı bir şe-

kilde ele alarak imajına ve ekonomisine 

zarar verme riskiyle karşı karşıya kalmıştı. 

Öte yandan, gizlilik içinde sığınmaya karar 

vermiş olsaydı, sonuçlar felaket olabilirdi. 

  Dr. Urbani, SARS'ı erken saptaması sa-

yesinde elde edilen başarıları görecek ka-

dar uzun yaşayamamıştı, maalesef. 11 

Mart 2004'te Bangkok'a uçuşu sırasında 

semptomları başlamıştı. Bangkok’a vardı-

ğında havaalanına kendisini karşılamak için gelen CDC'den bir mes-

lektaşına, kendisine yaklaşmamasını tavsiye etmişti. İki meslektaş 

birbirlerinden uzakça oturup sessizce ambulansın hazırlanmasını 

beklemişlerdi. Dr Urbani, sonrasındaki 18 gün boyunca bir Bangkok 

hastanesinde derme çatma bir izolasyon odasında SARS ile savaş-

mış ve 29 Mart 2004'te yaşamını yitirmişti. 

 Dr. 1999 yılında Dr. Urbani, Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins 

sans Frontières - MSF) İtalya teşkilatı-

nın başkanıydı ve aynı dönemde Oslo’-

da (Norveç) Nobel Barış Ödülü alan he-

yetin de üyesi idi. SARS konusunda bu 

kadar kısa sürede çok şey başarıldığı 

için memnun olmasına rağmen, çalıştı-

ğı diğer hastalıklara (her yıl milyonlarca 

insanın ölümüne sebep olan AIDS, tü-

berküloz ve sıtma gibi) da kesinlikle 

benzer aciliyetle davranılması gerekti-

ğini vurguluyordu. 

 Dr. Urbani'nin kararlı ve azimli müdahalesinin hayat kurtardığı 

aşikardır. Urbani'yi, tıbba olan özverili bağlılığı ve ayrılışının kalpler-

de yarattığı boşluğun kederi ve meslektaşı olmanın gururuyla anı-

yoruz. 

DR. YEŞİM BEŞLİ 
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 Toronto’da yaşanan 2003 SARS salgını, 44 ölüm 

ve yüzlerce hastayla, çok kültürlü bir kenti, yaşa-

nabilir küresel metropol olarak sınadı. “ÇİNLİ HAS-

TALIĞI” olarak tanımlanırken, Kuzey Amerika’daki 

yabancı ve göçmenlerden kaynaklandığı varsayı-

lan, önceden beri ırkla bağlı olduğu düşünülen 

hastalıklarla da bir şekilde ilişkilendirildi. SARS sal-

gını haberleri yayılırken, yolculuk güzergahları ve 

enfeksiyon yolları belirginleşirken, Toronto ile Hong Kong, Guangzhou ve Singapur gibi diğer küreselleşmiş kentlerin diyasporik toplumları 

ve iş bağlantıları görünür oldu ve Toronto’nun kırılganlığı ortaya çıktı. 

Bu yazı Toronto’nun çok kültürlülüğü ve önemli küresel bir kentsel bölge oluşumu kapsamında bir enfeksiyon hastalığının ırksal kimli-

ğe dönüştürülmesini irdelemektedir. Çok kültürlü, farklılıklara dayalı dokusuyla mutlu kent görüntüsünün SARS salgını ile sarsıldığı savını 

toplum söyleminde, gündelik uygulamalarda ve yerleşik politikalarda ırkçılığın kanıtlarını sunarak ele almaktadır.  

ROGER  KEIL,  HARRIS ALI 

. 

 

Multiculturalism, Racism and Infectious Disease in the Global City: The 
Experience of the 2003 SARS Outbreak in Toronto  

başlıklı makale Dr.Neşe Göl tarafından  Türkçe çevirisi yapılarak özetlenmiştir 
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Enfeksiyon hastalıkları 

ve toplumdaki farklılıklar, 

kent yaşamında çok uzun 

zamandır bağlantılı olmuş-

tur. Klasik ve ortaçağ kentle-

rinde hastalar için ayrılmış 

karantina alanları oluşturul-

muştur. Bir asır öncesinde, 

San Fransisco ve Vancouver gibi şehirler, hastalıklara göre resmi 

bölünmelerle, gerektiğinde karantina uygulamaya yönelik, inşa 

edilmiştir. Bu yazı, 2003 SARS salgınında gelişen olayları analiz et-

me amacında değildir, enfeksiyon hastalığı ile karşılaşan bir kentin 

kollektif yaşamında krizin akıbetinin analiz edilmesidir. Irk üstün-

den sosyal, teorik ve kültürel bilginin ilişkilendirilmesi girişimidir. 

SARS denilen, ırksal özellikte olduğu düşünülen hastalığın, Asya kö-

kenli Kanadalıları maruz bıraktığı uygulamalar üzerinde düşünmek 

amaçlanmamıştır. SARS gibi bir hastalığın sonuçlarının, sadece has-

talığı geçirenleri değil, geniş ölçekte 

etkileri ile çok kültürlü kentin doku-

sunu da etkilediği gösterilmiştir. Has-

talığın Çin kaynaklı olması (orijin ve-

ya taşıyıcılık açısından) Toronto’da, 

doğu Asya kökenli göçmenlere karşı 

belirgin art niyet geliştirmiştir. Toron-

to’da yaşayanların %7.5’i Çin kökenli-

dir. Toronto dünyadaki çok kültürlü kentler içinde en bilinenidir. 

Kentin yapısal konjönktürü politik kurum ve devlet deneyimlerinde 

küreselleşme ve neoliberalleşme bağlantılı olarak seyretmektedir. 

Foucault’ya göre ırkçılık “Kimin yaşayıp kimin öleceği kararının” ve-

rilmesidir. Biyogüç kavramı, devletin yaşam ve ölüm üzerinde hak-

larını deneme kapasitesine bağlıdır. Foucault “Genel olarak, ırkçılık 

biyogüç ekonomisinde ölümün işlevini doğrular, başkalarının ölü-

mü, bireyi kendi ırk veya popülasyonu içinde daha güçlü kılar, yaşa-

yan çoğullukta bir eleman haline getirir” diye yazar.  

ROGER  KEIL,  HARRIS ALI 



 8 

 

SARS 2003 

 Sarasin’ e göre de ”Modernitede düzenleme-

nin gücü yaşamın üretilmesine yönlendirilmiştir, 

bundan daha yüce bir şey düşünülemez, eski güç 

üretim yöntemleri ile eklemlenebilir”. Giorgio 

Agamben’in  Homo sacer veya kurban edilmiş in-

san tanımı antik Roma kanunlarında gizli bir figürü 

işaret eder, sivil hayatın taşıyıcısıdır “henüz kurban 

edilmemişse de öldürülebilir” ve “modern siyaset-

te temel bir fonksiyona hizmet eder. (Agamben 

1998:9) Dilsel Yunan geleneklerini takiben 

Agamben “zoe” (tüm canlılara özgü yaşam) ve 

“bios” (belirli bir gruba özgü yaşam formu) arasın-

da farkı vurgular (1998:1). Zoe sivil yaşam olarak 

eskiler arasında politikanın konusu değilken, modern siyasette 

merkeze gelmiştir. Devletin yalın hayatı yönetme yeteneği (ör. 

Pandemi durumunda verilen yanıt) bireylerin fiziksel varlıklarına 

bağlı olarak, kişi haklarını kabul eden bir hale döner. Geraldine 

Pratt “coğrafyaların yalın hayatı sınırlandırmaktan ya da 

zaptetmekten fazlası” olduğunu vurgular. Top-

lumsal ayrımcılık, karantina ve ırkçılık coğrafyala-

rı bu SARS krizinde sürecin bir parçası olmuştur. 

Sarasin, Foucault’nun biyopolitik düşüncesini 

Agamben’in egemenlik kavramı ile karşılaştırır. 

Biyopolitika çağında, Thomas Lemke ırkçılığın 

fonksiyonu konusunda toplumda normalliğin 

üretilmesinde ırkçılığın temel bir görevi olduğu-

na işaret eder. “Normal” kitlenin üretilmesi için 

belli bir bilginin üretilmesi gerekmektedir, buna 

göre sapmalar tanımlanır, farklılık ve yapılar de-

ğerlendirilir. Irkçılığın bu perspektifinde, 

homojenizasyon ve hiyerarşi birbirine zıt değil 

tamamlayıcı işlev görürler (Lemke 2003:162). Böylece toplumdan 

tam dışlanma, “getto” gibi dışlayıcı mekanların yaratılması ve belli 

gruplara özgü konumların rezerve edilerek onların toplumda var 

olduğu ancak vatandaşlık hakkına sahip olamadığı şeklinde, üç 

formda oluşur. 

ROGER  KEIL,  HARRIS ALI 
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 Yazıda; ırkçılık, enfeksiyon, küreselleşen kent-

leşme, yeni bir siyasi çerçeve için tekrar tanım-

lanmıştır. Irkçılık, özel olarak enfeksiyöz hastalık-

larla ve enfeksiyonu taşıdığı iddia edilen beden-

lerle ilişkilendirilmiştir.  Toronta’daki SARS vaka-

ları ile ırkçılığın bu türünün ilişkisi konusunda çe-

şitli sonuçlar çıkarılabilir. Birincisi Sarasin’in ta-

nımladığı şekilde bir ırkçılık. Eğer enfeksiyon, kü-

reselleşmenin metaforik gövdesi ise, SARS ile 

enfekte kişiler Lemke’nin tanımladığı sosyal “ölüm” türleri ile çifte 

tehlikededirler, tanımlanmış dışlama yöntemlerinden fiziksel ayrı 

tutulan sürgünlere kadar değişir. İkincisi, bazı kişiler taşıyıcı olarak 

işaretlenirler ve devletin özel tedavi uygulayacağı alıcılar olurlar. 

Üçüncüsü ise devlet tarafından halkın sağlığını korumak için insan-

ların bedenlerini “sıhhi” ve “gayrısıhhi“ olarak parçalayacak politik 

kararlar alınır. Son ikisi sağlık idaresinde en kritik ve rahatsız edici 

alanlar olmakla beraber, 2003 SARS Toronto krizinde ırkçılık, enfek-

siyon ve kentleşmenin sosyal yönlerinin açıkça ifade-

sidir.  

Yerel/ küresel çıkarlar, yerli/yabancı sağlık kaygıları 

ve ırk/yerleşiklik arasındaki etkileşimler Asya köken-

lileri kurban haline getirmiş ve Toronto’nun çok kül-

türlü dokusu  için tehlike yaratmıştır. 

SARS deneyimi, bir yandan bizlere koronavirüsün 

görüntülerini sunan, uzak ve şifrelenmiş hakikati ve 

gizemli makaleleriyle laboratuvarlar ile öte yanda 

toplama kamplarını hatırlatan somut ve mütecavüz denetim/

karantina uygulamaları arasında şekillenmiştir. SARS krizi sırasında, 

virüslerin ve ardından antiviral tedavilerin bulunduğu 

laboratuvarlarda “yaratılan hayat”  ile devlet aygıtının vantuzlu kol-

larıyla kontrol altına aldığı (ve olasılıkla öldürdüğü) “yaşam” yan 

yana ilerleyen, zaman zaman kesişen iki ayrı biyopolitik edim ola-

gelmiştir.  

ROGER  KEIL,  HARRIS ALI 

. 
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 Kentleşme, hastalık ve ırkçılık arasındaki ilişkiler, koloni yerleşimindeki toplumlardan bu yana görülmektedir. Geçmişte de, 19 ve 20. yüz-

yıllarda Kanada ve Amerikan şehirlerinde bulunan Çin mahallelerindeki (Chinatown) çiçek salgınlarında görüldüğü gibi hastalık ve kentsel 

yapılaşma bölgeleri arasında bir ilişki bulunmaktaydı (Craddock 2000). SARS krizinde karantina uygulamasından kaynaklanan bir ırkçılık ya-

şanmadı. Ancak Çin mahallesine yönelik bir ırkçılık söylemi gelişti.  Yine de müşteri kaybına uğrayan, Çin asıllı Torontolularla dayanışma 

içerisindeki politikacı ve toplum önderleri tarafından yönetilen Çin mahallesi SARS sahnesinde simgesel ve ekonomik bir bölge olarak öne 

çıkmasına karşın önemli bir hastalık alanı haline gelmemiştir. Irkçılık, aslında Toronto’nun Çin mahallelerinden ilgisiz olarak, SARS’ı Çin ve 

Çin’le ilgili herşeyle ilişkilendiren dünya çapında bir yaklaşımdan kaynaklanmıştır. İlişki zinciri, önceki çağlarda şehirleri bağlayandan farklı 

olarak göç ve diyasporanın ağı ile sağlanmaktadır. Küreselleşme, sadece tek taraflı ve tek yönlü olmayan hiyerarşik bağlarla değil topolojik, 

çok yönlü ve yapısalcı ilişkiler ile kendilerini sürdüren sosyoteknik ağ yapıları ile de küresel kentler ağını yaratmıştır. Foucault’nun deyişiyle 

ırkçılık kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verilmesidir. Oysa çok kültürlülük, sadece güneşli günlerle ilgili bir şey ya da folklorik danslarla 

ilintili değildir.  

Devletin hastalık yönetiminde, kentleşmenin ve hastalığın küreselleşmesinin yarattığı biyopolitik baskılara özerk kuruluşlarla karşı durul-

masının önemi de vurgulanmaktadır. Bu baskılar mikropları, insanları, kentleri ve ulaşım ağlarını içiçe geçiren küresel şebekeler tarafından 

yaratılmaktadır. Gerçek ya da mecazi  anlamıyla kamplar ve laboratuvarlar bu şebekelerce kirletilmekte ve ırkçılığın vücut bulduğu yerler 

halini almaktadır. Bugünün küresel kentlerinde geçmişin “Getto” metaforu açıklayıcı gücünü yitirirken, kentselleşme ve ırkçılık küresel ger-

çekliğin bir parçası olmuştur. Bu yüzden ırkçılık, küresel kent yapılanmasının küresel topoğrafyalarında simgesel etkileşimlerle ortaya çık-

maktadır. 

ROGER  KEIL,  HARRIS ALI 
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 PALEOMİKROBİYOLOJİ 

  

PALEOMİKROBİYOLOJİDE TEKNİKLER 
 

 Paleomikrobiyoloji çalışmalarında artan bir şekilde kullanılan ya da kullanılmış olan çok çeşitli 

yöntemler mevcuttur. Bu metotlar arasında kültür bazlı yaklaşımlar, mikroskopi, yağ asit bile-

şiminin belirlenmesi, PCR, dizi analizi ve high-throughput dizi analizi sayılabilir. 

Kültür yöntemleri ve mikroskopi 

 Kültür yöntemleri eskiçağ mikroplarının izolasyonu ve metabolik yeteneklerine göre ayırt edilebilmeleri gibi avantajlar sağlar. Yine 

de, eski çağa ait kaynaklardan mikropların kültürlerinin yapılması çoğu mikroorganizma bilinen (basit) laboratuvar besiyerlerinde 

üreyemeyebileceği için zor bir iştir. Üstelik, deneysel tasarım örnek türüne bağlı olarak hem beklenen hem de beklenmeyen mikro-

organizmaların üremesine olanak sağlamalıdır. Yine de zor ve görünüşe göre ihtimal dışı artan sayıda teşebbüs eski çağa ait kehribar 

ve permafrost örneklerinden mikroorganizmaları canlandırmıştır. 

 Benzer çalışmalar bu canlandırma sürecindeki olası anahtar genlerin yerlerini tam olarak belirlemiştir, bu durum resüsitasyon 

promoting faktör olarak davranan çeşitli proteinler için de söz konusudur. Yine de, latent mikroorganizmaların çevresel değişiklikle-

re tepkisini ve canlanmasını sağlayan tüm gen ekspresyon kaskadı hala bilinmemektedir.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 

ESKİ ÇAĞLARA AİT PATOJENLERİN TANISI VE EVRİMİ 
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  Mikroskopi de sıklıkla incelemeden önce kültür yapılmasına ihtiyaç olmadan antik mikroor-

ganizmaların morfolojilerini tanımlamak için avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, teknik esasen koprolit-

lerin parazitolojik bileşimlerini araştırmada uygulanmaktadır. Koprolitlerde şüpheli nesneler bu-

lunduğunda, transmisyon elektron mikroskopisi de yardımcıdır.  

 Bilhassa morfolojik ve biyomoleküler benzerlikler yumurta morfolojileri genellikle Diphyllo-

bothrium latum’unkilerle karışan Paragonimus westermani parazitinde olduğu gibi hatalı tanım-

lamalara neden olabilir; böylece PCR gibi doğrulayıcı moleküler analizler daha kesin tanımlamalar 

için önerilmektedir. 

 

Yağ asidi bileşimi analizi 

 Yağ asidi profilleme, likit, gaz ve katı faz ekstraksiyon ve süper kritik sıvı ekstraksiyonu gibi kromatografik teknikleri kullanarak 

hücre membranını oluşturan yağ asitlerinin tanımlanmasını içerir. Yağ asidi bileşimi çalışmaları canlı hücrelerin membranlarındaki 

fosfolipitlerin birçok yerde olmasına dayanır. Ölü hücrelerin membranlarındaki yağ asitleri hızla parçalanır, böylece metot bir örnek-

teki canlı kütle hakkında fikir sağlar. Mikrobiyal profilleme için en yaygın kullanılan yağ asitlerinden biri fatty asit metal esterlerdir 

(FAME), bunlar yağların metanolle transesterifikasyonundan elde edilen bir çeşit yağ asididir. FAME çalışmalarından elde edilen bilgi 

her bir yağ asidinin tipleri ve hücredeki yerlerinin yanısıra karbon sayıları ve çift bağ sayıları ile tanımlanmalarını sağlar. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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 Örneğin, Staphylococcus, Listeria, Bacillus, Yersinia, Salmonella ve Escherichia cinslerine ait bakteriler benzersiz FAME profilleri 

sergilerler. Bunun gibi çalışmalar FAME tanımlamanın bakterileri ayırmada benzersiz bir parmak izi olabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Dahası, Bacillus anthracis ve Bacillus cereus da dahil olmak üzere, Bacillus cinsinin üyelerini birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. 

Yağ asidi kompozisyonu analizlerinin 16S rRNA gen sekans benzerliği gösteren antik ve günümüze kadar ulaşabilmiş izolatları karşı-

laştırırken faydalı olduğu gösterilmiştir,  

Bu teknik eski çağlara ait kehribar ve buz kristallerinden izole edilen bakterinin profilini çıkarmak için kullanılmaktadır ve benzer 16S 

rRNA profillerine sahip olan Bacillus thuringiensis ve Bacillus sphaericus da dahil olmak üzere eski ve günümüze kadar gelebilen 

bakterileri başarıyla birbirinden ayırabilmiştir. Bakteriyel izolatın yaşını tahmin etmekte başarılı olmamakla beraber suşlar arasındaki 

farklılıkları doğrulamakiçin kullanılabilecek bir yolu temsil etmektedir.  

DNA ekstraksiyonu ve amplifikasyonu 

 Eski çağa ait mikroorganizmaların DNA analizleri paleomikrobiyolojinin en güçlü ve sağlam araçlarından biridir. Belki de antik DNA 

çalışmalarının en kritik basamağı başarılı bir ekstraksiyon yöntemidir. Klasik fenol-kloroform ekstraksiyonu tercih edilmekte ve halen 

kullanılmakta olan ticari kitler antik DNA elde etmede hızlı, güvenilir ve etkili yol sunmaktadırlar, bu sırada da hem eksternal kon-

taminasyon hem de çapraz kontaminasyon olasılığını azaltmaktadırlar. 

 Kullanılacak olan DNA ekstraksiyon kitinin türü büyük ölçüde örnek türüne bağlıdır ama eski örneklerden elde edilen DNA mik-

tarını en uygun hale getirmek için üretici kit talimatlarına farklı protokoller ve değişiklikler eklenmiştir.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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 Neredeyse 25 yıl boyunca, antik DNA (aDNA)’yı analiz etmek için tercih edilen yöntem PCR ile amplifikasyondu. Yine de, aDNA 

zaman içerisinde parçalara ayrıldığından beri, ilgilenilen genin geniş bölgelerinin amplifikasyonu zor olabilecekti. Bu nedenle, genin 

küçük örtüşen bölgelerini hedef alan tercihen 200 bp uzunluktan daha kısa primerleri tasarlamak tercih edilebilir. En yaygın hedef 

alınan mikrobiyal genler 16S rRNA geni ve rpoB gibi yüksek korunmuş genleri içerir. Primer tasarımı ayrıca daha güçlü ve kesin 

sonuçlar için çeşitli anahtar virulans genlerini de hedef almalıdır. Bu durum özellikle eski kemiklerden Mycobacterium tuberculosis 

kompleks ve Mycobacterium leprae’yı saptarken doğrudur, çünkü toprakta çeşitli çevresel Mycobacterium spp mevcuttur.  

Herhangi bir arkeolojik örnekte olduğu gibi, toprak ve onunla ilişkili mikrobiyotanın kontaminant olarak bulunması muhtemeldir, 

böylece optimal örnek işlemlenmesini sağlamak ve eğer mümkünse örneğin üst tabakalarının çıkarılması, çevre ile ilişkili mikrobiyo-

tayı daha az içeren örnek çekirdeğinin analizine odaklanmak çok kritiktir. 

Gerçekten de çoğu fosil örneği yalancı negatif sonuçlara neden olabilecek taninler, porfirinler ve hematin gibi PCR inhibitörleri içer-

mektedir. Ek olarak, tafonomik olarak uyarılan DNA çapraz bağlantıları gibi kimyasal modifikasyonlarda PCR’ın amplifikasyon reaksi-

yonlarını engelleyebilir ve aDNA incelenirken mutlaka dikkate alınmalıdır. Örneğin, N-phenacylthiazoliumbromid eklenmesi DNA ip-

likleri arasındaki çapraz bağları koparmaya yardımcı olur. PCR inhibisyonu amplifikasyon reaksiyonunda, örnek aDNA’nın alikotunu 

bir pozitif kontrole ekleyerek kolayca saptanabilmektedir. Saptanmış inhibisyon seri amplifikasyonlarda tepkime solüsyonunda bovin 

serum albumin kullanımının yanısıra, kalıp olarak dilüe PCR ürününün kullanılması ile azaltılabilir. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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  Gen amplifikasyonunun aynı prensibini takipeden diğer 
faydalı teknikler terminal restriksiyon fragment length polimor-
fizm (RFLP) ve kantitatif PCR’dır. 

Çeşitli ortamlardaki mikrobiyal toplulukları tanımlamak için yay-
gın olarak RFLP kullanılmaktayken, eski çağa ait örneklerin mik-
robiyal bileşimini anlamaya da yardımcı olmuştur. Tersine, kan-
titatif PCR çalışmaları özellikle nonpermafrost çökeltilerdeki pa-
leo örneklerden elde edilen antikmikrobiyal DNA miktarlarını 
saptamada son derece yararlıdır.  

 

Sekans (Dizileme) bazlı teknolojiler 

 aDNA çalışmalarındaki ilgilenilen genin amplifikasyonu, 
sonuçları doğrulamak ve kıyaslanabilir veri elde etmek için ileri 
sekanslama analizleri tarafından takip edilmelidir. Son 10-15 yıl-
daki yeni teknolojik gelişmeler sekanslama tekniklerini önemli 
ölçüde geliştirmiştir ve halka açık veri tabanlarını genişletmiştir. 
Ayrıca, antik mikropların PCR ürünlerinin sekanslanması hedef 
genin evrimsel değişikliklerini tahmin edebilmeyi sağlar.  

 

 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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High-throughput sekanslama 

 Günümüze ulaşan çeşitli ekosistemlerde (toprak, çürümüş odun, fekal madde ve insan mikrobiyomu) mevcut olan mikrobiyal top-

luluklar artan bir sıklıkla high-throughput sekanslama ile tanımlanmaktadırlar. aDNA çalışmaları moleküler analizlerin kapsamını art-

tırmak için, kültür yöntemleri, mikroskopi ya da özgül bir genin tek başına sekanslanması ile elde edilemeyen bilgiyi meydana çıkar-

mak için metagenomik teknikleri uygulamaya başlamışlardır. Örneğin, iki yok olmuş Karaib medeniyetine ait koprolitlerin mikrobiyal 

profilleri (16S ve 18S rRNA genlerinin yeni nesil dizileme ile tanımlanmıştır) Avrupalıların bölgeye gelmelerinden önceki fekal mikro-

biyomların durumu hakkında bilgiyi ortaya çıkarmıştır. 

 Benzer olarak, yeni nesil“shotgun”dizileme metodu (örn.bir örnekte bulunan toplam DNA fragmanlarının hedeflenmemiş sekanslaması) 

hali hazırda sadece antik örneklerdeki mikrobiyal toplulukların bileşimini değil, ayrıca anahtar fonksiyonel grupların temsil ettiği metabolik 

yolları da anlamamızı sağlamaktadır. “Shotgun” dizileme uygulaması eski çağa ait örneklerdeki bakteri, ökaryotik ve prokaryotik viruslar, 

mantarlar ve arkeanın bileşimini ve karmaşıklığını çoktan ortaya çıkarmıştır. Böyle bir veri bu antik mikrobiyolojik topluluklardaki korun-

muş anahtar metabolik süreçleri  de açığa çıkardığı gibi önemli mikrop-mikrop ve mikrop-konak etkileşimlerini ortaya çıkarabilir. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 

ESKİ ÇAĞLARA AİT PATOJENLERİN TANISI VE EVRİMİ 
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GELECEK SAYIDA 



 17 

 

 Edebiyat ve Mikrobiyoloji  

 

(…) Önce mikrop yalnız Çin içinde yayıldı; Şubat 2003’te, yani 

Guangzhou’da bir hastanede çalışan altmış beş yaşındaki bir doktor davetli 

olduğu bir düğüne katılmak için Hong Kong’a ayak bastıktan sonra bütün 

dünyaya yayıldı. Doktor Metropole Hotel’in dokuzuncu katındaki 911 nu-

maralı odasına yerleştikten 24 saat sonra otel müşterilerinden en az on 

yedisine hastalığı bulaştırmıştı. Virüsü kapanlar hastalığı beraberlerinde beş 

farklı ülkeye taşıdılar; Vietnam, Singapur ve Kanada’da ciddi salgınlara ne-

den oldular. Bu insanlar virüsü hastanelere, kliniklere otellere, işyerlerine, 

evlere, trenlere, taksilere ve uçaklara taşıyınca salgın daha da yaygınlaştı.  

(…) SARS yirmi birinci yüzyılın ilk mikrobuydu, sonuncusu olmayacağıysa 

kesin. HIV 1980’lerde ortaya çıktığından beri her yıl yeni bir tanesi bizi 

buluyor. SARS pandemisini gelecekte yaşayacaklarımızın bir fragmanı ola-

rak kabul edebiliriz, ama bu pandemi atalarımızın binlerce yıl neler çektik-

leri konusunda da bize fikir veriyor aynı zamanda: birden bire ortaya çıkan 

öldürücü mikropların neden olduğu beklenmedik salgılar, bu salgınların ay-

rım gözetmeden önüne gelenin ölümüne neden olması, yaşanan korku ve 

panik... 

  
 Edinburg Üniversitesi’nde bir tıbbi mikrobiyolog 
olan Dorothy H. Crawford’un kaleme aldığı yapıt in-
sanlarla mikroorganizmaların binlerce yıllık ortak 
geçmişini ele alan bir inceleme. Mikropların insanlık 
tarihini nasıl şekillendirdiğini,  insanlarla mikropların 
nas ı l  b i r l i kte 
evrildiğini anlatı-
yor.  
 Metis Yayınları’-
nın çıkarttığı kitabı 
Gürol Koca çevir-
miş dilimize. Yan 
sütunda yer verdi-
ğimiz alıntı kitabın 
giriş bölümünden 
ve 2003’teki SARS 
pandemisinden bu 
günümüze  bir ba-
kış sunuyor. 
 Her mikrobiyoloji 
uzmanının okuması 
gereken bir kitap 
olduğunu da belir-
telim. 
 Keyifli okumalar…. 

DR. YÜCE AYHAN 
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 Günleri evde geçirmemizin kendimize ve topluma bir çeşit gö-

rev olduğu günlerdeyiz. Olabildiğince minimal bir yaşama  dön-

me gayreti, her zaman yaptıklarımızdan, alıştıklarımızdan uzak-

laşma gerekliliği, bundan sonra belki de yaşamımızı bu dönüşüm 

ile sürdürmemiz gerekeceğini sorgularken, evde neler yapılabili-

re baktım. Minimal yaşamı düşlerken, fotoğrafa yansıması gün-

delik kullandığımız nesnelere farklı bakış açısı denemeleri idi yap-

tığım.  

 Tüm deneme süreçleri heyecanlıdır. Daha önceden yapmaya 

fırsat bulamadığımız, fırsat bulduğumuzda enerji bulamadığımız 

neler varsa listeleyip belki minik minik başlarız böylece.  

 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 
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 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 
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 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 
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 Fotoğrafhane DR. NEŞE GÖL 



 23 

 

 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

 .Elia Kazan'ın az bilinen filmlerinden biri olan 

bu film özgün senaryo dalında Oscar ödülüne sa-

hip. 

 New Orleans rıhtımlarında silahla vurulmuş 

bir ceset bulunur. Polis, şahısta başka belirtilerin 

olduğunu fark eder ve Halk Sağlığı Servisi'nden 

bir doktor bu kişide son derece bulaşıcı bir hasta-

lık olan pnömonik veba olduğunu söyler. Doktor, 

yerel yetkilileri, ölü adamla temas halinde olabile-

cek herkesi bulmaya ikna etmeye çalışır. Belediye 

Başkanı bu çabalarını desteklemekle birlikte, polis 

dahil birçok kişi buna şüpheyle yaklaşır. Doktor, halkı paniğe sürüklememek için herkesin bunu bilmesinden 

kaçınmak ister. Ölü adamın kimliği hakkında pek bir şey bilinmezken hastalığın yayılmasını engellemek için 

önlerinde 48 saat vardır. 

 Evde izlenebilecek en iyi 10 salgın hastalık filmlerinden biri olarak gösterilen bu filmde, dış çekimlerin 

yüksek maliyeti nedeniyle masraflarını karşılayamadığı notu düşülmüş. 

CADDELERDE PANİK 

 

 

 Yönetmen:  

Elia Kazan 

Oyuncular:  

Richard Widmark, Paul Douglas, 

Barbara Bel Geddes, Jack Palance 
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 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 LOPİNAVİR 

 RİTONAVİR 

 FİLYASYON 

 İZOLAT 

 KAPSÜL 

 OKSİDAZ  

 VİRÜS   

 KOK 

 SUŞ  

 SEPSİS   

 IgG 

 

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yu-

karı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş ola-

bilirler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

□□□□□□ □□□ □□□□□□□, □□□ □□ 

□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□.  

 Bulmacadaki tüm keli-

meleri bulduktan sonra, 

geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlaya-

rak soldan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bulun !!  

 G i z l i  c ü m l em i z  

Dostoevski’nin ünlü  bir 

sözü… 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

Yüreğinde hissedersen, 
mesafe yoktur. 
(Richard Bach) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 
Sunum slaytlarına  

www.klimudkoronavirus.org  

adresli internet sitemizden,  

sunum videolarına  

youtube klimud hesabımızdan 

erişebilirsiniz 
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*Bu sayımızda kullandığımız küçük resimlerin bir çoğu  https:// pngtree.com, https:// kissclipart.com, 

http:// clipart-library.com  ve https://openclipart.org  adresli internet sitelerinden sağlanmıştır+  

Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazı ve görsellerinizi klimud@gmail.com adresine gönderebilirsiniz  
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