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  Sevgili okurlar 

 

  SARS-CoV-2 salgınıyla başlayan 2020 yılı biz mikrobi-
yoloji uzmanları için hareketli geçeceğe benziyor. Yeni koro-
navirüsün komşu ülkelerde görülmeye başlaması kısa süre 
sonra yurdumuzda da SARS-CoV-2 olgularıyla karşılaşacağı-
mızı düşündürüyor. Bu sayımıza Wuhan’da koronavirüs ol-
gularının ortaya çıktığı ilk günlerde salgın tehlikesine dikkat 
çektiği için kovuşturmaya uğrayan ve SARS-CoV-2 enfeksi-
yonu sonucu yaşamını yitiren Dr.Li Wenliang’ı anarak başlı-
yoruz. Wuhan’dan başlayan salgında rolü üzerinde durulan 
meyve yarasalarını ise M.A.Öktem’in objektifinden sayfaları-
mıza taşıdık. Sinemikrop ile Edebiyat ve Mikrobiyoloji  sayfa-
larımızda ise bir başka salgın teması, Veba var. Ayın Dosyası ‘nı ise mikrobiyobiyolojiye farklı 
bir bakış getiren ve ilginizi çekeceğini umduğumuz bir konuya ayırdık: Paleomikrobiyoloji. 
Antik çağlardan günümüze mikroorganizmaların izini süreceğimiz bu dosya bir yazı dizisi ola-
rak planlandı, önümüzdeki sayılarda devam edecek. 

   Beğeneceğiniz bir sayı olduğunu umarız.           

Sevgiyle, dostlukla 

Yayın Kurulu 

SARS-CoV-2 

Fotoğraf Amerikan Ulusal Allerji ve Enfeksiyon Hasta-
lıkları Enstitüsü (NIAID) Rocky Mountain Laboratuvar-
ları  (RML-Hamilton, Montana) tarafından çekilmiştir 
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    SARS-CoV-2   

  

  

 12 Ekim 1986'da Liaoning, Beizhen'de doğan Li Wenliang, başarılı bir lise eğitiminin ardından Ulusal Kolej 

Giriş Sınavı (gaokao) girmesiyle tıp bilimine ilk adımlarını atmıştır. 

Her yıl haziran ayında yapılan ve 2-3 gün süren milyonlarca kişinin 

girmesine karşın, yaklaşık olarak sınava giren her 50 bin öğrenci-

den sadece birinin üniversite eğitimi almaya hak kazanabildiği bu 

sınav sonucunda iyi bir derece ile Wuhan Üniversitesi Tıp Fakülte-

si'ne kabul edilmiştir. 2011 yılında mezun olduktan sonra meslek 

hayatına üç yıl süre ile Xiamen Üniversitesi Xiamen Göz Merke-

zi'nde çalışarak başlamıştır. Dr. Li’nin 2014 yılından itibaren çalıştığı 

Wuhan Merkez Hastanesinde SARS’a benzer semptomları olan ye-

di hastayı fark etmiş ve durumun daha önce görülen SARS’tan fark-

lı olduğunu konusunda endişeliydi. Hastaların karantinaya alındığı-

nı öğrenen Dr Li, tehlikeye dikkat çekmek istemiş ve 30 Aralık 

2019’da sosyal medya aracılığıyla kapalı bir mesaj grubunda salgın 

tehlikesi hakkındaki fikirlerini meslektaşlarıyla paylaşmıştı. Ancak 

bundan üç gün sonra Wuhan Polis Bürosu tarafından sorgulanmış 

ve kamu düzenini bozan yanlış beyanlarda bulunmakla suçlandığı-

na dair bildiriyi imzalamak durumunda kalmıştı. 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Resim 1: Dr. Li Wenliang 

 

Resim 2: Dr Li’nin sonradan ‘Sina Weibo’ hesabına yüklediği, Wuhan Polis Bürosu tara-

fından hazırlanmış olan Li’nin ve iki memurun imzalamak zorunda kaldığı bildiri. 
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 Bu olaydan günler sonra glokom tanısı ile başvuran ancak daha sonra ateşi ortaya çıkan bir hastayı 

tedavi ettiği sırada, Dr. Li de yeni virüsle temas etmişti. Temasından iki gün sonra solunum yolu enfeksi-

yonu gelişmiş ve önce karantinaya sonra da durumunun ağırlaşmasıyla yoğun bakıma alınmıştı.1 Şubat 

2020’de yeni koronavirüs teşhisi almış olan Dr Li’nin, 7 Şubat 2020’de kaybedildiği bildirilmiştir. 

Dr Li, Covid 19 salgını patlak verdiğinde, sadece Wuhan’da yaşayan milyonlarca Çin vatandaşı gibi değil 

ayrıca dünya üzerindeki tüm insanlar gibi sıradan hayatını yaşıyor ve eşiyle birlikte ikinci çocuğunun do-

ğumuna hazırlanıyordu. Ancak şüpheli vakaları fark ettiğinde çalıştığı hastanenin Covid 19 salgının epi-

centre’ı olacağını bilmese de tehlikenin farkına varmış, durumun her zamankinden farklı olduğuna dair 

endişelerini meslektaşları ile paylaşmıştı. Ne yazık ki, Dr. Li bir doktorun eğitimi ve tecrübeleri ile besle-

nen teknik ön sezilerinin otorite ve bürokrasi karşısında ezilebileceğini de bu vesile ile tecrübe etmiş ol-

du. Dr Li, aldığı uyarı hakkında 5 Şubat 2019’da Pekin merkezli bir medya grubu olan Caixin’e yaptığı açık-

lamada "Sağlıklı bir toplumda birden fazla sesin olması gerektiğini düşünüyorum ve aşırı müdahale için kamu iktidarının kullanılmasını onaylamıyorum." 

demişti. Ayrıca kendisi ve Kamu Güvenliği Bürosu için problem yaratacağını düşündüğü için resmi yargı kanallarına gitmeyeceğini belirterek, sözlerine şun-

ları eklemişti: “İnsanların gerçeği bilmesi daha önemlidir, adalet benim için daha az önemli". Bizler ise tarih boyunca olduğu gibi bir kez daha bilimin önüne 

din, politika, bürokrasi gibi pek çok bilişsel ve sosyal unsurun bilime olan müdahalesine tanıklık etmiş olduk. 

 

DR. YEŞİM BEŞLİ 

Resim 3: Çin sosyal medyasında “salgın  
mücadele kahramanı Li Wenliang” şeklinde 

sıkça paylaşılan görüntülerden biri. 

…Bilişsel, etik ve sosyal değerlerin hepsi bilimin yapımında meşru, dolaylı rollere sahiptir *…+. Bu değerler bilimin kalbinde doğrudan 

bir rol oynar, kabul edilemez akıl yürütme meydana gelir ve bilime değer verme nedeni zayıflarsa sorunlar ortaya çıkar.  

(Douglas, Science, Policy, and the Value-Free Ideal, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009: 108) 
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FOTOROMAN 

B İR   

LABORATUVAR  

MASAL I  

DR. NEŞE GÖL 

 

 

 

Hep gereksinim duyduğumuz teknik servisin 

alet ve edevatları, renkli, gözalıcı, işlevsel  

Atık, hele de tehlikeli atık bir arada,  

sıralanmış gün bitiminde depolarına taşınacaklar  
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FOTOROMAN 

 

O bir tane en alttaki hemen çalışmak istiyor gibi  

DR. NEŞE GÖL 

 

 

Ve çalışma başlamıştır  

Aletlerin içinde neler var, ayrıntılı bakınca,  

soyutlayınca tanımak zorlaşabilir  

 

B İR LABORATUVAR MASAL I  
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FOTOROMAN 

B İR   

LABORATUVAR  

MASAL I  

DR. NEŞE GÖL 

 

 

 Birazdan tüm şırıngalar sırayla inip çıkacaklar, 

tüm kontroller, bakımlar bitmiştir gün hazırlığında. 

 

Göz alıcı değil mi? 
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FOTOROMAN 

 

DR. NEŞE GÖL 

 

Koridorda gidiş geliş ayrı olmak durumunda ise  

belirtmekte yarar var  

 

İşler bitmişse 

gerekli tüm  

temizlik  

malzemeleri ve 

temizlenen 

cam malzeme 

burada  

yerleşecektir  

B İR   

LABORATUVAR MASAL I  
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 Paleopatoloji geçmişe ait bilimler arasındaki en yeni disiplindir, eski çağlara ait hayvan ve insan kalıntılarında 

hastalık izlerini araştırmaktadır. Bu araştırma sahası tıp, antropoloji ve arkeolojinin kesişim noktasında yer 

almaktadır. 19. yüzyılın sonlarında araştırılmaya başlandığından beri, paleopatoloji insan topluluklarını etkileyen 

infeksiyöz hastalıkların köken ve evrimine özel bir ilgi geliştirmiştir. 1990’ların ortalarından beri, PCR’ın sahaya 

tanıtımı sayesinde, geçmiş dönemlerdeki insan infeksiyonları ile ilgili çalışmalar kayda değer bir canlanma 

göstermiştir. 

 Paleomikrobiyolojinin, ya da ya da eski çağlara ait olan mikroorganizmaların araştırılmasının, ortaya çıkışı, 

eski kalıntılardaki bakterilerin, virusların ve parazitlerin saptanması, tanımlanması ve sınıflandırılması ile 

birlikte, insan tarihindeki mikrobiyal evrimle ilgili bilgimizi kökten değiştirmiştir ve yeni paleopatolojik 

araştırmaların temellerini kurmuştur. Makroskopik analizde “sessiz” duran binlerce iskelet, paleopatolojik 

bakış açısıyla incelendiğinde oldukça “konuşkan”  olabilmektedirler.  

 Paleomikrobiyolojide ışık ya da elektron mikroskopisi ya da immunodeteksiyon gibi değişik teknikler kullanılabilir, ama sonuçların büyük çoğunluğu 

PCR temelli moleküler tekniklerle (son birkaç yıldır daha çok “high-throughput” dizi analizi ve mikroarray yöntemleri gibi metagenomik yaklaşımlar) 

elde edilmektedir.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 

ESKİ ÇAĞLARA AİT PATOJENLERİN TANISI VE EVRİMİ  
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    Ayın Dosyası   

 Mikrobiyolojik bakış açısıyla ve metagenomik teknikler 

sayesinde, geçmişin mikrobiyal ortamının karışıklığının izini 

sürmeye oldukça yaklaşmaktayız. Ayrıca virusların evrimi, anti-

biyotik direnci, saprofitler ve patojenler hakkında olduğu kadar 

eski dönemlere ait sağlık ve hastalık durumu, kültürel adetler, et-

nik diyetler ve tarihi olaylar hususlarında da yeni bilgiler 

sağlamıştır.  

 Aynı biyolojik çevrede birlikte aktif olan mikrobiyal ajanların 

araştırılması, farklı patojenler arasındaki karmaşık ilişkilerin 

resmini elde etmeyi mümkün kılar ve eski çağların mikroekosistemini 

anlamamızı sağlar. Günümüz tıbbına etkilerine gelince de; moleküler 

analizlerle geçmiş pandemilerin epidemiyolojilerinin yeniden inşa 

edilmesi yeni ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları ile kıyaslanabilecek 

bir model setini sağlayabilir ve uygun korunma önlemlerini oluşturma-

mıza yardımcı olabilir. Bu çerçevede paleomikrobiyoloji, özellikle bütün 

pandemilerin kraliçesi olan vebayı ve ona ilave olarak lepra, tüberküloz, 

sıtma ve bruselloz gibi önemli infeksiyöz hastalıkları araştırmak için 

1990’ların sonundan 21. yüzyılın başlangıcına kadar kullanılmıştır.  

 Arkeolojik araştırmalar, bü-

tün biyolojik kalıntıların arkeolo-

jik olarak elde edilmeleri gerekti-

ği için, paleomikrobiyolojik pro-

jelerin temelidir ve moleküler 

analizden önce tarihsel olarak 

kavramsallaştırılmaları gereklidir. 

Patojenin paleogenetiğinin sun-

duğu olasılıklar arkeolojinin ke-

şiflerini ve saha tekniklerini güncelleyebilmelerine olanak sunar. İyi topla-

namamış bir arkeolojik kazı ya da yanlış yorumlanmış bir mezar içeriği 

sonradan gelen bütün araştırmalara gölge düşürür.  

 Bu derlemede antik mikrobiyal DNA’nın araştırılmasının, güncel bilgilere 

katkılarının ve adli paleomikrobiyolojinin tarihi gizemleri çözmedeki 

rolünün  önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca  antik DNA analizlerinin eşlik 

ettiği ana sorunların yanı sıra eski çağlara ait örneklerdeki mikrobiyal 

kompozisyonu araştıran yeni teknikler de tartışılmıştır. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 

 

Kanada’da bulunmuş  fosil mikroplar  

(Fotoğraf  www.sciencenews.org sitesinden alınmıştır) 
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    Ayın Dosyası   

 NEDEN ESKİ DNA ÇALIŞMALARI?  

 İlk defa antik ve modern genetik araştırmalar bir arada yürümektedir. 

Nükleik asitler ve modern dizi analizleri, mikrobiyal gen havuzlarına ve ge-

rekli hücresel süreçlere ışık tuttukları için  mikrobiyolojideki araştırmaların 

esasını teşkil etmektedir. Özellikle antik DNA’yı (aDNA) izole etme ve se-

kanslama becerisi, gen evrimini gösterdiği ve ayrıca DNA korunması için 

olası mekanizmaları görebilmemizi sağladığı için artan bir öneme sahiptir. 

aDNA çalışmaları hem hayranlık uyandırmış hem de kuşkuculuğa neden 

olmuştur, yine de böyle çalışmalardan kazanılan bilgi hayvan ve insan 

gruplarının  kökenini ve evrimini, kültürünü, yeme alışkanlıklarını ve eski 

hastalıkları anlamak için temel oluşturmaktadırlar.  

 aDNA çalışmaları sadece nesli tükenmiş hayvanlarla ve bitkilerle 

sınırlandırılmamıştır, eski örneklerdeki korunmuş olan mikroorganiz-

malar da dahil herhangi bir yaşam formundan kurtarılmış DNA’ya uy-

gulanabilir. Paleomikrobiyoloji, Chas B. Lipman’ın da dahil olduğu 

araştırmacıların milyonlarca yıl öncesine ait kömürden mikroorganiz-

maları izole ettiği 1920’lere kadar eskiye dayanmaktadır. Lipman aynı 

zamanda dormant halin mikroplar tarafından ulaşılabilir olabileceğini, 

böylece izolasyonlarını uzun zaman sonra da mümkün kılabileceğini ilk 

defa bildirenlerden biridir.  

 Yine de, paleomikrobiyoloji, mikroorganizmaların onbinlerce yıl ko-

runarak kalabilme yeteneklerine kuşkuyla bakıldığı için 20. yüzyılın ilk 

yarısı boyunca bir bilim alanı olarak tam anlamıyla kabul edilmemiştir. 

Bu çoğunlukla arkeolojik eserlerde bulunan bu mikroorganizmaların 

modern mikroorganizmalarla kontaminasyonu sonucu ortaya çıktıkları 

düşünüldüğü içindir. Sonuç olarak, paleomikrobiyoloji sıkı aseptik 

önlemler ve deneysel kontrollere dayanan bir alana evrilmiştir. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 

 

Geç proteozorik döneme ait 850 milyon yaşında fosil siyanobakteriler 

(Fotoğraflar  https://ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanofr.html kaynağından alınmıştır) 

https://ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanofr.html
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    Ayın Dosyası   

  Örneğin, kutuplardaki donmuş tabaka, derin karasal 

ve deniz altı yüzeyler, fekal kitleler ve fosiller eski çağ bak-

terileri, arke, ökaryotlar ve virusları içeren tüm eski 

mikrobiyal toplulukları araştırmak için kullanılmışlardır. Ben-

zer olarak, özellikle insan kökenli olan örnekler geçmişte in-

sanlığın başına dert olmuş paraziter, viral ve bakteriyel in-

feksiyonları kapsayan önemli eski hastalıkları çözmek için 

adli paleomikrobiyologlar tarafından kullanılmıştır. 

Bu derleme boyunca adli paleomikrobiyologlar tarafından 

yapılan keşiflere odaklanacağız, yine de klinik olmayan örnek çalışma-

ları da, hayatın gelişimi, antibiyotik direnci ve mikrobiyal topluluklar 

içindeki metabolik süreçlere ışık tuttuğu için, tartışılacaktır.  

aDNA ÇALIŞMALARININ TEMEL SORUNLARI 

Düşük DNA verimi ve Modern Kontaminantlar 

aDNA çalışmaları hakkındaki ana sorunlardan biri, molekülün kendis-

inin hidroliz ve kimyasal hasara bağlı olarak yıkılmaya eğilimli ol-

masıdır, bu da çok düşük miktarda aDNA eldesiyle sonuçlanır. Bu 

problemi aşmak için kullanılan yaygın çalışmalar, 

sekanslamadan önce bir preamplifikasyon basamağını 

dahil etmenin yanı sıra glikojen ve alkol çöktürmeyi 

kullanan DNA konsantrasyon metotlarını içermektedir. 

Yine de, bu prosedürler modern DNA ile kontaminasy-

on riskini de arttırabilmektedir. Bu nedenle uygun 

çalışma şartları ve aDNA’nın varlığını kanıtlayan post-

sekanslama paleomikrobiyolojide çok önemlidir.  

İlk olarak herhangi bir kontaminan kaynağı ortadan 

kaldırmak için aDNA izolasyonu ve araştırmaları, bulunulan alandan 

çıkarılmayacak belirlenmiş reaktifler ve araçlarla uygun ve özel bir 

alanda gerçekleştirilmelidir. DNA çalışmaları aynı zamanda bu tür bir 

analiz için özel olarak tahsis edilmiş endüstriyel bir tesiste de yapıla-

bilir. Genel olarak, aDNA çalışmalarında kullanılan örnek işlemleme 

prosedürleri ve tedbirleri adli tıp laboratuvarlarında kullanılanlar ile 

benzer olmalıdır. Moleküler antropolojik araştırma vakalarında ek 

önlemlere özel bir gereksinim vardır. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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 Yine de, bu gibi ek önlemler bu örneklerde korunmuş olan 

mikrobiyoma özellikle odaklanılırsa zorunlu değildir. İkinci olarak, 

sonuçların validasyonu için çeşitli doğrulama kontrollerinin kullanıl-

ması zorunludur. Fakat, pozitif kontroller (kullanıldığında) aDNA’nın 

bulunduğu alanlarda saklanmamalıdır ya da aDNA için tayin edilmiş 

cihazlarla işlemlenmemelidir. 

Araştırmacı zamanla DNA yıkımının ortaya çıkabileceğinin ve bunun 

göz önünde bulundurulması gerektiğinin farkında olmalıdır. Zaman 

geçtikçe, iyonize radyasyona ve/veya enzimatik süreçlere maruziyet so-

nucu DNA molekülünün parçalara ayrılması artacaktır, bu nedenle bir 

örnekteki antik DNA sekansının ortalama uzunluğu modern DNA kon-

taminantlarından daha kısa olacaktır. Bu beklenen yıkım paterni, her 

ne kadar gözlenen paternler saklanma şartlarına bağlı olarak çeşitlilik 

gösterebilse de, örneklerden elde edilen aDNA’nın validasyonu olarak 

hizmet edebilir. Sonuçlar bağımsız araştırmacılar tarafından tekrarlana-

bilir olmalıdır. Katı protokol ve kontrollerin kullanımı ile, moleküler 

paleomikrobiyoloji antik örneklerin araştırılması için şüphesiz güçlü bir 

araçtır.  

 

 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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    Ayın Dosyası   

O kadar uzun zaman geçtikten sonra DNA nasıl saptanabilir? 

 Arkeolojik örneklerde korunmuş iyi kalitede aDNA’nın mutlak varlığı 

tartışmaya yol açmaktadır. Teorik parçalanma oranı dikkate alındığın-

da, ileri uygulamalar için yeterli miktarda DNA’nın kurtarılması çok 

şaşırtıcıdır ve kontaminasyonun dış kaynaklarının örnekte predominant 

olup olmadığı sorusuna neden olabilir. Fosillerdeki ökaryot DNA’nın id-

dia edilen yarılanma ömrü 600 yıldan azdır; yine de çalışmacılar 

hayvan ve insan numunelerinden günümüzden 10.000 yıl öncesine ait 

aDNA elde etmişlerdir.  

 DNA’nın çevresel yıkımı enzimatik ve nonenzimatik süreçler dizisi 

aracılığıyla olur, bunların arasında hidrolitik aktivite, glikozilasyon, 

oksidasyon ve metilasyon olayları sayılabilir. Aşikar olan, yine de, pro-

karyot DNA parçalanmaya daha dirençli gibi gözükmektedir, çünkü 

araştırmalar uzun süreli korunmaya uygun olan ortamlarda neredeyse 

400.000 yıl öncesine ait mikrobiyal DNA saptamışlardır. Bu gibi or-

tamlar esas olarak uygun su moleküllerinden yoksun olarak nitelen-

dirilir çünkü bu, depurinizasyon gibi enzim aracılı süreçleri yavaşlatır ve 

sonuç olarak bu durum da molekülün 

stabilitesini daha uzun süreler sürdürür. 

Bu yine de DNA’nın iyonize radyasyon-

dan nasıl “kurtulduğunu” açıklamamak-

tadır. 

 Suyun etkisine ek olarak, prokaryotla-

rın yıkıma karşı daha büyük koruma sağ-

layan çeşitli intrensek özellikleri de sayılabilir. Genelikle dormant ya da 

ölü mikroplar içinde saklanmış intrasellüler DNA’nın parçalanmaya kar-

şı çıplak DNA’dan daha iyi korunduğuna inanılır. Dahası, bir mikrobun 

hücresel membranının bileşimi genomunun postmortem korunmasın-

da kilit rolü oynamaktadır.  

 Örneğin, mikobakteride olduğu gibi mikolik asitlerden zengin mem-

branlar, enzimatik olarak parçalanmaya daha az duyarlıdır. Buna ek 

olarak, glikozidik eter lipitler ve hopanoidler gibi belirli lipitler, par-

çalanmaya diğerlerinden daha dayanıklı olarak bilinmektedir.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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    Ayın Dosyası   

 Hopanoidler sitoplazmik pentasiklik triterpenoid lipitlerdir, belirli aerob 

ve anaerob bakteri gruplarında bulunurlar, fakat Archaea ya da ökaryot-

larda bulunmazlar. Bu yağ asitlerinin hopane karbon iskeleti parçalanmaya 

oldukça dirençlidir. Bir diğer deyişle hopanoidler yıkıma karşı dirençli 

olmalarıyla özellikle ünlüdürler ve dünya çapındaki tarih öncesi örneklerde 

saptanan en yaygın moleküller arasında oldukları düşünülmektedir. Şu an-

ki fonksiyonları bilinmemesine rağmen antik hopanoid varyantlarının 

membran stabilitesini arttırmaları ve bakterleri asidite ve sıcaklık değişi-

klikleri gibi çevresel streslerden korumaları nedeniyle ökaryotlardaki ster-

ollerle kıyaslanabilir olduğuna inanılmaktadır. 

 Parçalanmaya karşı ek koruma DNA’nın kendi içeriğinde bulunmuş-

tur, aktinobakterilerinki gibi yüksek GC içerikli genomlar, daha stabil ve 

benzerlerine göre daha zor parçalanan yapıdadırlar. Bu durum genel-

likle çiftin 3. hidrojen bağını parçalamak için enerji gereksinimine bağ-

lanır. Ayrıca, dormant mikroorganizma halinde olması durumunda, 

DNA tamir enzimleri spontan tafonomik (fosilleşmeyi tetikleyen) mu-

tasyonlarla aktive olabilir ve genomik bütünlüklerini daha uzun süre 

korumakta rol oynayabilir.  

ESKİ ÇAĞA AİT MİKROBİYAL DNA’NIN KAYNAKLARI  

Eski çağa ait örneklerin moleküler incelemeleri özgül çevre şartları 

altında intrasellüler DNA’nın uzun süreler korunduğunu göstermiştir. 

Hızlı dondurma ve hızlı dehidrasyon, organik maddeyi muhafaza eden 

en yaygın tafonomik koşullar arasında yer almaktadır. Günümüze ka-

dar, antik mikrobiyal DNA buzul, kaya tuzu, kehribar, kemik, iç organlar, 

diş kökü ve fosilleşmiş dışkı dahil çeşitli örnek türlerinden izole 

edilmiştir.  

 

 Sert çevre koşulları 

Fosil buz ve donmuş toprak katmanları antik mikroplar ve aDNA’nın ko-

runmasını destekleyen ortamlar arasındadır. Sabit düşük termal enerji 

ve suyun erişilebilirliği enzimatik degradasyon gibi metabolik aktivite-

leri bu ekosistemlerde zorlu görev haline getirir. Bu koşullara tepki ola-

rak mikroorganizmalar uzun dönem sağkalımlarını sağlamak için dor-

mant faza geçmeye indüklenebilirler.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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    Ayın Dosyası   

 Mikrobiyal dirençliliğin en son örneklerinden biri Sibirya’daki 

donmuş kara parçalarında korunmuş olan 30.000 yaşındaki Pithovirus 

sibericum virusunun canlanmasıdır, bu günümüze kadar izole edilmiş 

ökaryotları infekte eden en eski virustur, aynı zamanda böyle uzun bir 

dormant döneme rağmen infektivitesini korumuştur. 

 Antik donmuş topraklarda yapılan mikrobiyal populasyon çalışmaları 

mikrobiyal toplulukların bu ekosistemlerde binlerce yıl sağ kalmalarını 

sağlayan mekanizmaları belirlemek açısından da önemlidir. Üstelik 

soğuk uyum ve soğuk şok proteinlerinin antik varyantları, mikrobiyal 

aktivitelerin diğer anahtar bileşenlerinin yanı sıra, 0 °C’nin altındaki 

sıcaklıklardaki metabolik süreçlerin evrimi ve sağkalım mekanizma-

larına ilişkin değerli bilgiler sağlayacaktır. Diğer sert ortam koşulları, 

yüksek tuz oranlı ortamlarda (örn. deniz suyu damlacıkları) olduğu gibi, 

kaya tuzunun içinde hapsolmuş antik mikroorganizmaların yaygın 

rezervuarlarıdır. 

 Ayrıca derin deniz çökeltileri viruslar dahil mikroorganizmaların ko-

runmasını teşvik eden soğuk, anoksik ve UV’siz ortamlar sağlar. Perma-

frostla olduğu gibi bu ekosistemlerde antik mikropların izolasyonu  or-

tama özgül ve yüksek düzeyde korunmuş olabilecek sağkalım mekaniz-

malarına kanıt sağlayabilir. 

 Kehribar  

 Kehribar eski çağa ait mikroorganizmaların ko-

runmasını sağlayan düşük su aktivitesi ve bakteri 

hücre duvarlarında, dehidrasyon süreci sırasında 

hücre hasarını önleyebilecek şeker varlığı gibi birçok 

özelliğe sahiptir. Kehribarda suyun olmayışı onu enzim 

inhibisyonu ve böylelikle DNA da dahil hücre bileşen 

korunması için ideal ortam yapar. Kehribardaki bak-

teri izolatlarının çoğu Bacillus  cinsine aittir, UV radyasyon-

dan, okside edici ajanlardan ve depurinasyondan çeşitli 

mekanizmalarla korunmuş genoma sahip olan aerob, spor 

oluşturan bakterilerden oluşur. Sporlar bakteri hücresi içinde 

çeşitli farklı katmanlar tarafından korunmaktadır, su yüzdele-

rinin en düşük olduğu yerlerde yer alırlar ve hücre içinde en 

düşük pH değerlerini gösterirler. Gerçekten bu faktörler 

değiştirilse bile spor DNA’sı korunmuş olarak kalır.   

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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    Ayın Dosyası   

 Sporların bu özellikleri ssp genleri tarafından kodlanan küçük, asit 

soluble proteinlerin (SASPler) davranışlarına atfedilir. SASPler spor 

oluşumunun geç basamakları sırasında sentezlenirler ve sporlar çim-

lendiğinde bunun sonucu olarak degrade olurlar. SASPlerin DNA’yı 

moleküle bağlanarak ve sature ederek koruduğu bilinir. Bacillus spor-

larının total kor proteinlerinin % 5-10’u SASPlerdir, %85’ten fazlası bu 

proteinlerden yoksun olan sporlar UV radyasyon gibi DNA hasarlayan 

ajanlardan korunma kabiliyetine sahip değildir. Bu bileşikler DNA’yı uz-

un zaman korurlar.  

 Daha önceleri eski çağ mikroplarının sağkalımlarının spor oluşturan 

bakterilerle sınırlı olduğu farzediliyor olmasına rağmen Gram pozitif 

stafilokoklar ve Micrococcus spp. de sırasıyla 23-35 milyon yaşındaki ve 

120 milyon yaşındaki kehribarlardan izole edilmiştir. Hatta daha da 

beklenmeyen, Brevundimonas’a benzer Gram negatif bakterilerin 25-

40 milyon yıllık kehribardan izole edilmesiydi. Gram negatif, spor 

oluşturmayan bir bakterinin izolasyonu mikropların uzun dönem 

sağkalımlarına yol açan şu an için bilinmeyen bir sıra mekanizmaya sa-

hip oldukları fikrini ortaya atmaktadır. 

 Kehribar oluşumunun başlangıç evreleri boyunca besin maddelerinin 

ulaşılabilirliği sıkışmış bakterilerin daha sonra dormant safhaya girene ka-

dar süksinik asit gibi bileşikleri kullanmasına olanak verir. Böylece, böyle 

bileşikler adaptasyonun kısa dönemlerinde bakterinin gelişimini sağlayan 

değersiz kaynakları temsil eder. Şu anda kehribardan izole edilen mikro-

pların dormant safhaya geçmelerini ve milyonlarca yıl sonra da canlanma-

larını sağlayan özgül moleküler mekanizmalar daha ileri incelemelere ta-

bidir. rpf (“resuscitation promoting factor”) ve quorum sensingde rol alan 

luxS gibi genlerin amplifikasyonları, günümüze ulaşan bakterilerde saptan-

an genlerin antik mikroorganizmaların sağkalımlarında rol oynaya-

bileceğini önermektedir. 

 Kemikler ve diş kökleri 

 Bakterilerin eski kemikler ve diş köklerinden elde edilmesi genellikle 

hastalıkla ilişkilidir. Kemik örneklerine dayanarak, bunun muhtemel ne-

deni belirli mikroorganizmaların kronik infeksiyonlar sırasında gözle gö-

rülebilir lezyonlara neden olabilmeleri ve sonuçta oluşan patolojinin in-

fekte olmuş olan antropolojik kalıntıları saptamada kullanılabilmesidir.  

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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    Ayın Dosyası   

 Çoğu kez tutulmuş kemiğin yeri ve lezyonun tipi özgül bir has-

talığın belirtisi olabilir, yine de tanısal morfolojilerin eğitimli 

göze bile çoğunlukla benzer görünebilmeleri nedeniyle tanının 

moleküler olarak doğrulanması gereklidir. Eski diş örnekleri de 

önemlidir çünkü büyük miktarda bakteri ve fırsatçı patojen infekte bi-

reylerin diş kökü içinde birikmeye eğilimlidir, bu sebeple iskeletsel 

kalıntılar içinde korunmuş olarak kalabilirler. Örneğin, çalışmalar eski 

çağa ait dişlerde Yersinia pestis ve Salmonella enterica serovar Typhi 

saptamışlardır.  

 İç organlar 

 Gerektiği gibi saklandığında dokular örnekle ilgili bol miktarda bilgi 

sağlayabilir. Örneğin, günümüzden 1000-2000 yıl öncesine ait bir An-

dean insanının mumyasının iç organ dokularından DNA izole edilmiştir. 

Orijinal insan ve bakteriyel şablonların devamlılığı bir amino asit rase-

mizasyon testi, mitokondrial DNA kopya sayısının ölçümü, farklı organ-

lardaki 16S rRNA geninin araştırılması ve farklı uzunluklardaki bakteri-

yel PCR amplikonlarının sekans analizleri kullanılarak belirlenmiştir. 

Sonuçlar hem orijinal insan DNA’sının hem de mumya bağırsağındaki 

bakterinin DNA’sının korunduklarını göstermiştir. Mumya ko-

lonundan elde edilen 16S rRNA gen amplikonlarının sekans ana-

lizi böyle sekansların insan kolonunun mikrobiyotasının bir par-

çası olan Clostridium cinsinin çeşitli türlerinin saptanmasına im-

kan tanıdıklarını göstermiştir. Bu çalışma bir metodolojik yaklaşımın 

herhangi bir mumyalanmış insan kalıntısına uygulanabilir olduğunu 

dair ilk örneği temsil eder. Bu çalışma aynı zamanda insan 

mikrobiyotasının yapısı ile ilgili çalışmaların yolunu açmada katkıda 

bulunmuştur. 

 Mumyaların iç organlarından izole edilen 16S rRNA’nın analizleri bi-

lim insanlarının bu mumyalanmış örneklerdeki DNA korunmasının de-

recesini olduğu kadar, eski sindirim sistemlerinin mikrobiyal çeşitliliğini 

saptamalarına da olanak verir. Cano ve ark. yaygın olarak “Buz adam” 

olarak bilinen Neotilik Çağ’a ait bir mumyanın organları üzerinde 

anatomik, histolojik ve moleküler incelemeleri detaylandırmışlardır. Bu 

çalışmada, 16S rRNA gen parçaları gastrointestinal kanalın çeşitli bölg-

elerinden amplifiye edilmiş, klonlanmış ve sekanslanmıştır ve 

sekanslar günümüze ulaşan bakterilerinkiyle kıyaslanmıştır. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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    Ayın Dosyası   

 Sonuçlar midedeki saptanabilen bio-

tanın genellikle ıslak ortamlarda 

bulunan ve büyük ihtimalle çok 

miktarlarda suyun yutulmasına bağlı 

olarak Burkholderia pisketti’den 

oluştuğunu göstermiştir. Diğer taraftan 

kolon, insanla ilişkili fekal 

mikrobiyotanın Clostridium perfringens, 

Clostridium ghonii, Clostridium sordellii, 

Eubacterium tenue ve Bacteroides spp 

gibi çeşitli üyelerini içermekteydi. Buz 

adamın kolonu, yine de, pek beklenmey-

ecek bir şekilde Vibrio cinsine ait bazı 

üyeleri de içermekteydi. Yazarlar bu bilg-

ileri Neolitik adamın hayatının son 

günlerini yeniden inşa etmek için 

kullanmışlardır. 

 

 Koprolitler (fekal fosiller) 

 Koprolitler mumyalaşmış ya da taşlaşmış dışkılardır 

ve belki de antik mikropların en zengin kaynaklarından 

biridirler. Koprolitler kuru, soğuk ve hatta tropik or-

tamlarda bulunmuşlardır. Eski çalışmalar koprolitlerin 

parazitolojik bileşimini belirlemek için morfolojik 

incelemeleri kullanmıştır. Benzer olarak, örneğin mu-

htemel beslenme biçimi, feçeste korunmuş olan tahıl ve 

tohumlara dayanarak belirlenmiştir. Bu morfolojik 

çalışmalar özellikle Diphyllobothrium spp. ve Enterobius 

spp.den gelen helmint yumurtalarının hala infektif 

oldukları net olmamasına rağmen binlerce yıl boyunca 

korunduğunu göstermiştir. Koprolitlerin paleopar-

azitolojik çalışmaları eski medeniyetlerin diyet 

alışkanlıklarının ve hatta yaşam biçimlerinin, antik 

örneklerden anlaşılabileceğini öne süren ilk çalışmalar 

arasında yer almaktadır.  
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    Ayın Dosyası   

 Koprolitlerle yapılan çalışmalarda uygulanan birçok moleküler teknik, 

ilgi alanına giren hem patojenik hem de nonpatojenik mikroorganiz-

malara odaklanmıştır. Örneğin, fosilleşmiş insan vücutlarının içindeki 

fekal materyalin bakteriyel profilini tanımlamak için girişimlerde bulu-

nulmuştur. Alpha-, Beta- ve Gammaproteobacteria, Bacteroides ve 

Clostridia gruplarına ait bakteriyel DNA böyle vakalarda PCR amplifi-

kasyonu ile kurtarılabilmiştir. Diğer bakteri türleri, Eubacterium spp ve 

Vibrio spp’a mensup olanlar gibi, de saptanmıştır. Ayrıca, modern insan 

toplumlarının bağırsak mikrobiyomlarının beslenme ve kültürün 

yansıması olduklarını farz edersek, son paleomikrobiyoloji araştırma-

ları diyet alışkanlıklarının ve hatta kültürel farklılıkların 16S rRNA frag-

manlarının high-throughput sekanslanması kullanılarak koprolit 

mikrobiyomunu tanımlayarak kavramıştır.  

 Koprolitler hala var olan bağırsak mikrobiyomları ile kıyaslanabilen 

bir çekirdek mikrobiyomuna sahiplerken, belirli mikrobiyal grupların 

miktarlarının (hem bakteriyel hem de fungal) diyete özgül ve böylece 

de etnik gruba özgül olduğu bulunmuştur.  

 Koprolitler içerisinde kalan metabolitler de diyeti detaylandırmak 

için önemli bir yaklaşımdır. Örneğin, bitki ürünlerinin metabolik yıkımı 

son zamanlarda Neanderthal beslenme şeklini belirlemek için 

kullanılmaktadır. Genellikle Neanderthallerin çoğunlukla etçil beslen-

dikleri düşünülmektedir, yine de koprolitlerin kimyasal analizleri Nean-

derthal beslenmenin bitkisel materyalleri de içerdiğini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu sonuçlar koprolitlerdeki özgül mikroorganizmalarda 

DNA’nın varlığı ya da yokluğunun diyeti anlamada önemli olabileceğini 

göstermekle kalmamış aynı zamanda anahtar bileşiklerin degradasy-

onu için metabolik yolakların muazzam bir bilgi kaynağı olabileceğini 

göstermiştir. 

DR. BİLGE DİKENELLİ 
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 Edebiyat ve Mikrobiyoloji  

 

(…) pek çok insan en sonunda tehlikeye karşı duyarsızlaştı ve özellikle 

salgının şiddetlendiği son zamanlarda öncelerine oranla daha umursamaz 

ve daha tedbirsiz davranmaya başladı. Türklere özgü bir kadercilikle, 

“Tanrı bizi çarpacaksa evde de otursak sokakta da dolaşsak bir” deyip 

bundan kaçış yok diye düşünerek hastalıklı evlere girip çıkmaya ve hasta 

insanlarla konuşmaya başladılar. Hastaları ziyaret ettiler, hasta olmala-

rına rağmen eşleriyle ve akrabalarıyla aynı yatakta yattılar.  Peki sonuç-

ta ne mi oldu? Elbette Türkiye’de ve böyle düşünülen ülkelerde ne olu-

yorsa o: Hastalandılar ve yüzlercesi, binlercesi öldü. 

(…) Salgın büyük bir yangın gibidir; çıktığı yerde sadece birkaç ev yakınsa 

onları yakar veya müstakil bir evde başladıysa yalnız o evi yakar. Fakat 

evlerin birbirine yakın inşa edildiği bir kasabada veya şehirde çıkarsa 

hızla yayılır, öfkesi her yere ulaşır ve erişebildiği herşeyi yakar kül eder. 

(…) İnsanların hastalığı birbirlerine bulaştırmaları konusunda , gelecek 

kuşakların işine yarasın diye bir yorumda bulunmak istiyorum. Sağlıklı 

olanlar vebayı yalnızca hasta insanlardan kapmıyor, doğrudan doğruya 

“iyiler”den de alıyorlardı. 

 Robinson Crusoe yazarı olarak 
ünlenen İngiliz edebiyatçı Daniel 
Defoe 1665 yılında Londra’da ya-
şanan veba salgınını  belgesel bir 
roman tadında ele almış bu yapı-
tında.  
 Haftada binlerce insanın hasta-
landığı, öldüğü büyük salgını; 
Londra’nın farklı yerleşim bölgele-
rinde görülen vaka ve ölümleri is-
tatistikleriyle aktaran yazar zaman 
zaman hastalığı ilahi güçlerle ilişki-
lendirse de salgına ilişkin doğru ve 
gerçekçi gözlemleri oldukça eğitici. 
 Giriş sayfasında yer alan “Son bü-
yük salgın sırasında kamu ve özel 
hayatın  en dikkat çekici olaylarının gözlem ve kayıtları-
dır” ifadesini doğrulayan bir anlatımla yazan Daniel De-
foe, Türkler ve Türkiye örneğinden yola çıkarak ortadoğu 
toplumlarında yaygın olan karşılaşılan sıkıntıları aşma ça-
basına yönelmek yerine sessiz bir kabullenişle benimse-
me yaklaşımına değinmeyi de ihmal etmemiş. 
 Pek çok açıdan ilginç gözlem ve önermelere yer veren 
bu eserin klinik mikrobiyoloji uzmanlarının ilgisini çekecek 
bir kitap olduğu muhakkak. 

DR. YÜCE AYHAN 

Çeviri: İris Kantemir 
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 Fotoğrafhane 
DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 

  

COVID 19 olarak adlandırılan 

yeni koronavirüse ilişkin ça-

lışmalar sürerken virüsün or-

taya çıkışına ilişkin spekülas-

yonlar da sürüyor. Bu spekü-

lasyonlardan birisi de Çin’de 

ki hayvan pazarlarında satı-

lan yarasalardan kaynaklan-

dığı iddiası.  

 Salgınlarla ilişkilendirilen  

meyve yarasalarını doğa fo-

toğrafçısı meslektaşımız 

Mehmet Ali Öktem’in objek-

tifinden sayfalarımıza taşıdık  

bu sayımızda.  
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DR. MEHMET ALİ ÖKTEM 
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

1931 tarihli bu bol ödüllü film, sosyal eleştirileri ve alaylı romanları 

ile tanınan yazar Sinclair Lewis'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. 

20. yüzyılın en ünlü Amerikan yazarlarından biri olan Lewis, 1930 yı-

lında Nobel edebiyat ödülü'nü alan (Cass Timberlane - 1941 yılında 

sinemaya uyarlanmış, Türkçeye Seni Sevmek Kaderim olarak çevril-

miş) ilk Amerikan yazarı olmakla birlikte, 1926'da filmin uyarlandığı 

"Arrowsmith"e verilen Pulitzer ödülünü reddeder.  Tüm ödüllerin, 

tüm ünvanlar gibi tehlikeli olacağını belirten 

Lewis, ödül arayanların mükemmellik için ça-

balamaktansa, değişik ödüller için, herhangi 

bir komitenin önyargılarını hoşnut tutmaya 

eğilimli olacaklarını yazar. Ayrıca ödülün kimlere verilebileceğini ifa-

de eden "...yıl boyunca yayınlanan Amerikan romanlarının, Ameri-

kan yaşamının tüm atmosferini, Amerikan ahlakı ve insanlığının yük-

sek standartlarını  yansıtması gerektiği..." kısmının romanın gerçek 

edebi değerlere değil, dönemin genel-geçer değerlerine itaat etme-

si ve bunun savunuculuğunu yapması anlamına geleceğine dikkat 

çeker ve kabul etmez.   

 Yönetmen:  

John Ford 

Oyuncular:  

Ronald Colman 

Helen Hayes 

Richard Bennett 

ARROWSMITH 

https://www.imdb.com/title/tt0021622/  

1930 Nobel edebiyat 
ödülü alan romanın 

Türkçe baskısı 

https://www.imdb.com/title/tt0021622/
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 Sine 

DR. METİN KORKMAZ 
Mikrop 

  

Dört dalda Oscar adayı gösterilen filmde, Dr. Arrowsmith 

vebanın tedavisi için sürekli deneyler yapmaktadır. Kahra-

manımız, geliştirdiği romanda "bakteriyofaj" olarak geçen, 

filmdeki sihirli serumu ile Karayip kolonisinde, vebayı teda-

vi edebileceğini kanıtlayabilmek için, enfekte insanların ya-

rısında kullanıp, alınan sonuçları diğer yarı ile karşılaştıra-

rak kontrollü bir çalışma yapmayı planlar. Beyazlar serumu 

kullanmayı reddettiğinde yerli doktor Marchand devreye 

girer ve "Size asistanlık yapmak benim için ayrıcalıktır. Dünyaya hizmet ettiği için insanlarım için de ayrıcalık olacak-

tır." diyerek destek verir. Ancak serumun tüm popülasyona uygulanması nedeniyle bilimsel bir deney şansı kalmaz. 

Arrowsmith Gottlieb'e, "Bilgiye katkım olmadı. İnsanca bir şey yaptım. Bilimsel bakış açımı kaybettim.” der. 

 Dönemine bakıldığında filmin ırkçılık açısından zor bir konuya değindiğini, aktör Clarence Brooks'un, Dr. Marc-

hand'ı canlandırmasının zamanına göre oldukça ilerici bir durum olduğunu belirtmek mümkün. Sonuçta Marchand, 

iyi konuşan, kolej eğitimli bir doktor ve siyahlara yüklenen basmakalıp tiplemelerin ötesinde biri. 

 Filmin veya romanın, kontrollü çalışmaların medikal araştırmalar açısından önemine ve ahlaksal açıdan da kimle-

rin kurtarılacağı ve kurtarılamayacağı sorusuna dikkat çekmesinin yanısıra, bakteriyofajların antibakteriyel tedavide 

kullanılması fikrini vurgulamak gerek. 

ARROWSMITH 
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 
 

 Kuzey Amerika’da bulunan bir ada ülkesi olan resmi adı ile Küba 

Cumhuriyeti,  Karayiplerde yer alıyor. Yönetim şekli sosyalist cumhuriyet, 

resmi dili İspanyolca ve başkenti Havana. 

 Küba yerlileri; Küba'nın ilk sakinleri Güney Amerika'dan adaya gelen 

Guanahatabey ve Kiboni Yerlileridir. Adaya daha sonra yerleşen Taynolar 

(Antil Aravakları) çömlek ve alet yapımında belirli bir düzeye ulaşmış ta-

rımcı ve barışçıl bir halktır. 1492'de, Kristof Kolomb karaya çıktı ve şu an 

Küba'ya ait olan adada İspanya Krallığı için hak iddia etti. İspanya’nın ilk 

sömürge valisi olarak Küba’ya gönderilen Diego Velázquez’in görevi altın 

bulmak, yerlileri Hristiyanlaştırmak, yerel zenginliklere kral ve kraliçe 

adına el koymaktı. Velásquez, tanrı ve kraliçe adına Küba’da tarihin ilk kı-

yımlarından birini gerçekleştirir ve böylece 1526 Afrika’dan köle alımı 

başlar.  

 Küba, 1898'de biten İspanya-Amerika Savaşına kadar İspanya'nın bir 

toprağı olarak kalır. İspanya'nın İspanyol- Amerikan Savaşı (1898) sonun-

da yenilmesinin ardından imzalanan Paris Antlaşması çerçevesinde ön-

görülen Küba'nın bağımsızlığı 1 Ocak 1899'da Amerika Birleşik Devletleri 

işgali altında yürürlüğe girer.  
Che Guevara’nın Anıt Mezarı -Santa Clara  
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 
 

 Küba Devleti'nin siyasal ve ekonomik çerçevesini belirleyici 

önlemler alan Amerika Birleşik Devletleri, Küba'nın iç ve dış 

ilişkilerinde söz sahibi olma ve Guantanamo Koyu'nda bir 

deniz üssü kurma hakkını aldıktan sonra birliklerini adadan 

çeker. Uzun süren iç karışıklıktan sonra 1956 yılında Che Gu-

evara ve Fidel Castro ülkede sosyalist devrimi duyurarak Ba-

tista yönetimine karşı silahlı direnişi başlatır. 1959  yılında 

Castro 9.000 kişilik gerilla ordusu ile Havana’ya girer. Batista 

ülkeden kaçar, Castro Başbakan olur, kardeşi Raul, Che Gue-

vara ve bazı silah arkadaşları da çeşitli bakanlıklarda göreve 

atanır. Che Guevera 1967 yılında öldürülür. Che'nin, öldürül-

meden kısa süre önce, kendisini öldürmek için görevlendiri-

len Bolivyalı askere söylediği "Buraya beni öldürmeye geldi-

ğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş 

olacaksın" ifadeleri, onun son sözleri olur. 1976 yılında Kü-

ba Komünist Partisi devlet yapılanmasına gider ve Castro 

Küba Devlet Başkanı olur. Fidel Castro, Eski Küba Devlet 

Başkanı ve Küba Devrimi’nin lideri 2016 yılında 90 yaşında 

iken yaşamını yitirir. 

 
Havana-Dans ve Müziğin  Şehri 
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 
 

 İstanbul’dan Havana’ya gidiş 14 saat sürüyor. İlk defa kıtalararası uçtuğum için biraz heyecanlıydım. Gidiş ve gelişte türbülans olmadı çok şükür. Hava-

na’ya indiğimizde elimizdeki dövizleri turistler için para birimi olan CUC’a çevirdik, Yerli halk ise Peso (CUP) kullanıyor. İnternet için ise sadece WiFi nokta-

larında ve ETECSA kart ile girilebiliyor. 1 saatlik kullanım için kart bedeli 1 CUC: yaklaşık 6 TL. 

 

Trinidad 

 

Trinidad 
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 
 

 Turumuzun ilk günü Atlas okyanusu kıyısında yer alan Mazantas şehrindeki Varadero sahil bölgesine gel-

dik. Burası Karayiplerin en muhteşem sahillerinden birine sahip. Ülke tropikal bir iklime sahip olduğu için 

Ocak ayında gitmemize rağmen 

denizin ve ünlü romunun (farklı 

kokteyllerle) keyfini çıkardık İkinci 

gün Küba’nın efsanevi devrimcisi 

Che Guevara’nın Anıt Mezarı’nı 

ziyaret ettik. Che’nin 18 adamıyla, 

ağır silahlarla donanmış General 

Batista’nın ordusunu, 90 dakikalık 

bir baskınla yendiği Monumento 

a la Toma del Tren Blindado’yu 

gördük. Ardından UNESCO Dünya 

Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 

Sancti Spíritus ilinde tarihi Trini-

dad kasabasının renkli gece haya-

tını deneyimledik.  

 

 
Varadero Sahili Trinidad 
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 
 

  

 
Trinidad 

 

 
Havana-Arabalar 
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 

  

 

 Hemen her yerde canlı müzik vardı. 

Ünlü İspanyol merdivenlerine çıktık ve 

Afrika kökenli Kübalıların dansını izle-

dik. Sadece kapalı içme sularından iç-

memiz ve yemeklere de dikkat etme-

miz önerildi.  O yüzden daha çok bildi-

ğimiz ve güvendiğimiz şeyleri yiyebil-

dik. Üçüncü günün sabahı Karayip de-

nizinde serinledikten sonra Plaza Ma-

yor Meydanı ve Kilisesini ziyaret ettik. 

Trinidad’ın sokakları rengarenk ve in-

sanları sıcak. Uzun bir yolculuk sonrası 

Havana’ya vardık.  

Havana-Kadın 
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 Gezi Günlükleri DR.EYLEM KARATAŞ 

 

  

  Dördüncü gün Havana sokaklarındaki rengin, müziğin ve dansın tadı-

na varıyoruz. Puerto caddesinde bir parkta yer alan Ulu Önder Atatürk’ün 

büstünü ziyaret ediyoruz ve sonraki durağımız önceleri Batista'nın Sarayı 

olan ve Küba Devrimi'nin ilan edildiği “Devrim Müzesi” oluyor.  

  Beşinci gün Ernest Hemingway’in kitaplarını yazdığı oteli ve evini zi-

yaret ediyoruz. Küba’nın meşhur arabalarıyla şehir turu atıp, Havana’nın 

sokaklarında günü tamamlıyoruz. Altıncı gün üstü açık arabalarla şehir tu-

rumuz devam ediyor. Havana merkezini arşınlamaya devam ediyoruz  

  Akşam Buena Vista Social Club’ın üyelerinin çaldığı harika bir resto-

randa dans edip eğlenerek Küba’ya veda ediyoruz. Yedinci gün sabah er-

kenden yola çıkıp o harika dansın ve müziğin, gökyüzünün, sokakların ve 

insanların anılarıyla Türkiye’ye varıyoruz. Ve ben tekrar Küba’ya gelip daha 

uzun kalmanın hayalini kuruyorum  

Havana-Falcı 

 



 33 

 

 Mikrobulmaca DR. CENK MİRZA 

KELİMELER 

 COVID-19 

 MİÇETOM 

 NEMATOD 

 AMASTİGOT 

 KUDUZ 

 HACEK 

 LEPRA 

 ANTİKOR 

 SARS 

TİNEA 

 UYUZ  

Bulmacanın içindeki kelimeler soldan sağa, 

sağdan sola, yukarıdan aşağı, aşağıdan yuka-

rı veya çapraz şekilde yerleştirilmiş olabilir-

ler!! 

GİZLİ CÜMLE: 

,   

.  

 Bulmacadaki tüm keli-

meleri bulduktan sonra, 

geriye kalan harfleri en 

üstteki satırdan başlaya-

rak soldan sağa birleştirin 

ve gizli cümleyi bulun !!  

 Gizli cümlemiz  Dosto-

yevski’nin ünlü  bir sözü… 

Geçen sayının gizli sözü: 

 

İnsanları birleştiren 
duygular, ayıran ise fi-

kirlerdir.  

(Goethe) 
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 KLİMUD İş Başında 

 

Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik 
Kurulu (TTMYK) tarafından Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 
desteğiyle 14 Şubat 2020 tarihin-
de “2019-2023 TTMYK Stratejik 
Plan Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 
Türk Tıbbi Mikrobiyoloji Yeterlik 
Kurulu (TTMYK) çalışmalarının 
paylaşılması, görüş, öneri ve bek-
lentilerin alınması, 2019-2023 dö-
nemi iş paketlerinin çıkarılma-
sı amacıyla yapılan bu çalıştaya 
katılan değerli üyelerimize teşek-
kürlerimizi sunarız. 



 35 

 

 KLİMUD İş Başında 

 

Akılcı Laboratuvar Uygulamalarında Ne Durumdayız? 
21 Şubat 2020 tarihinde  İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman EAH’de  

gerçekleştirildi. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere  ve katılımcılara teşekkür ederiz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

Camiamızın değerli isimlerinden  
Prof. Dr. Ferda Tunçkanat  

Prof. Dr. Deniz Gür   
Prof. Dr. Sibel Ergüven  

  
hocalarımızın emeklilikleri dolayısıyla 21 Şubat Cuma 
günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi' nde düzen-
lenen emeklilik törenine, hocalarımızın Anabilim Dalı ve 
Fakültesinde görev yapan çok sayıda öğretim görevlisi 
ve çalışanı, KLİMUD üyeleri ve mikrobiyoloji camiasın-
dan bir çok meslektaşımız çeşitli illerden gelerek katıl-
mıştır.  Kırk yılı aşan meslek hayatları boyunca Tıbbi 
Mikrobiyoloji alanına yaptıkları çok değerli katkıları için 
kendilerine bir kez daha teşekkürü bir borç biliriz. Katkı-
larının bundan sonra da süreceğine olan inancımız ve 
güvenimiz ile yaşamlarının bundan sonraki evresinde 
sağlık, esenlik ve mutluluk diliyoruz. 
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 KLİMUD İş Başında 

 

 

Tüm meslektaşlarımızı etkinliklerimize 

katılmaya davet ediyoruz. 
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 Etkinlik Takvimi 

 

2020  

Uluslararası  

Bilimsel  

Etkinlikler 

30th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases  

18 - 21 Nisan 2020, Paris, Fransa 

Microbiology Society Annual Conference 2020  

31 Mart – 3 Nisan 2020 Edinburgh, Birleşik Krallık 

6th Joint Conference of the DGHM (German Society for Hygiene and Microbio-

logy) and VAAM (Association for General and Applied Microbiology),  

8-11 Mart 2020 ,  Leipzig, Almanya 

Biology of Spirochetes  

29 Mart – 3 Nisan2020  Lucca (Barga), İtalya.  

SMi’s 22nd Annual Superbugs and Superdrugs Conference  

30 – 31 Mart 2020 Londra, Birleşik Krallık 
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