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‹nsan Derisi 
Bakteri 
Yuvas›

Kolunuzu önünüze uzat›p 
flöyle bir bakt›¤›n›zda ne
görüyorsunuz? Herhalde 200’den
fazla bakteri türünün kaynad›¤› bir
minyatür hayvanat bahçesi de¤il.
Ama durum bu. Koldan ald›klar›
örnekler üzerinde çal›flan New York
T›p Okulu araflt›rmac›lar› 250’ye
yak›n bakteri türü saptad›klar› gibi,
bunlardan bir k›sm›n›n da tümüyle
yeni türler olduklar›n› söylüyorlar.
Y›llar içinde insan derisi üzerinde
varl›¤› saptanan bakteri türlerinin
say›s› yaklafl›k 50’nin üzerinde.
Bakterilerle ilgili bilgi birikiminin
ço¤uysa bugüne kadar kültür
kaplar›nda yap›lan üretim
çal›flmalar›ndan gelmifl durumda.
Yeni araflt›rman›n fark›, 6 kifliye ait
deri örneklerinden elde edilen
bakterilerdeki ribozomal DNA’lar›n
genetik aç›dan incelenmesi. ‹lk
incelemede ortaya ç›kan tür say›s›
182’yken ikincisinde buna bir 65 tür
daha eklenmifl. Bunlar›n yar›s›
kadar›, bol bulundu¤u bilinen bakteri

gruplar›na ait; yaklafl›k % 8’lik bir
kesim de literatürde henüz
tan›mlanmam›fl yepyeni türler. 
‹lginç bir bulgu da, her bir bireyin,
türlerin bileflimi bak›m›ndan büyük
ölçüde kendine özgü bir populasyon
bar›nd›r›yor olmas›. Bunun en olas›
aç›klamas›ysa insan derisinin

özelliklerinin kifliden kifliye önemli
farkl›l›klar içermesi. Araflt›rmac›lar›n
bundan sonraki hedefleri, 
çal›flman›n benzerini egzama gibi
belirli deri rahats›zl›klar› olan
kiflilerde tekrarlamak.

BBC News, 6 fiubat 2007 

Rusya’daki bir kanalizasyon ar›t›m
tesisinde keflfedilen çok ilginç bir
bakteri grubunun özelli¤i, naftalin ve

benzeri maddeleri özel bir
biyokimyasal mekanizma arac›l›¤›yla
iflleyebilmesi. Bakteri, Pseudomonas

cinsinin bir üyesi. 
Baz› Pseudomonas türlerinin 
naftalini ayr›flt›rabildi¤i biliniyor.
Ancak bu yeni tür, naftalini ara
ürünler arac›l›¤›yla parçalamak
yoluyla, akrabalar›n›n kullanmad›¤›,
tümüyle yeni bir yöntem gelifltirmifl.
Üzerinde yap›lan araflt›rmalar, bu
türün daha önce üzerinde
çal›fl›lmam›fl fazladan 6 yeni gen
içerdi¤ini, ve bunlar›n da di¤er
bakteri türlerinden ‘ödünç al›nm›fl’
oldu¤unu gösteriyor. Naftalini
parçalamada kulland›klar› özel
biyokimyasal mekanizmaysa bu yeni
genlerin ortak çal›flma biçimlerinin
bir sonucu. Henüz erken olsa da
umutlar, bu inan›lmaz bakterinin su
ar›t›m› ya da kimyasal at›klar›n
ifllenmesi süreçlerinde
kullan›labilece¤i yönünde.

Informnauka - Russian Science News Agency, 14 fiubat 2007

Ac›kt›k... Bize Biraz Naftalin!
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