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Gereçler ve Yöntemler: Biyografik bilgilerin toplanmasında, hazırlanan bir formdan 
yararlanılmıştır. Yaşamakta olan bilim insanlarına bu form yollanarak gerekli bilgileri göndermeleri 
sağlanmıştır. Yaşamını yitirmiş bilim insanlarının bilgileri ise çalışma arkadaşları ve yakınlarının 
katkılarıyla elde edilmiştir. Ayrıca geniş kapsamlı bir kaynak araştırması yapılarak eksik biyografik 
bilgilerin tamamlanması hedeflenmiştir. Çalışma 2007-2011 yılları arasında yürütülmüştür.

Bulgular: Çalışma sonunda 650 entomolog, akarolog ve nematologla ilgili biyografik bilgiler 
elde edilmiş ve bu bilgiler, kişilerin çalışma alan ve alt alanları, canlı grupları, alanındaki öncü 
çalışmaları gibi değişik açılardan değerlendirilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmayla entomoloji, akaroloji ve nematoloji alanlarında çalışanlara ait biyografik 
değerlendirmeyle Türkiye bilim tarihinin eksik olan bir kesiti ortaya konmuştur.
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Amaç: Bu çalışma, Geometrik morfometrinin iki farklı yöntemini (Landmark ve Outline metodu) 
kullanarak O “Ortadoğu” kolu üyesi bazı bal arısı alttürlerini ayırt etmek amacı ile yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İstatistiksel analizler için alttürlerin dağılım alanlarından toplam 265 
koloni değerlendirilmiştir. Landmark metodu için ön kanat üzerinde tanımlanan 20 landmark 
seçilmiş, tpsDig 2.12 programı kullanılarak landmarklara ait 2 boyutlu Kartezyen koordinatları elde 
edilmiştir. Landmarklar generalized procrustes algoritması kullanılarak üst üste bindirilmiş ve veri 
istatistiksel analizler için kullanılmıştır. Outline metodu için 7 kanat hücresinin şekil farklılıkları 
Eliptik Fourier Analizi (EFA) ile çalışılmıştır. Her bir kanat hücresinin şekli, EFAwin programı ile 
hesaplanan Fourier katsayı setleri (FCs) ile tanımlanmış ve FCs Ayrışım Fonksiyon Analizi (DFA) 
için kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Ön kanatlardaki şekil değişkenlerinin ikili karşılaştırma testi, alttürler arasında önemli 
farklılıklar olduğunu göstermiştir (P<0,001). Landmark verisine bağlı olarak yapılan DFA’da tüm 
alttürlerin kolonileri birbirlerinden açık şekilde ayrılmıştır. Alttürleri en iyi ayırt eden üç kanat 
hücresinin (2. submarginal, 3. submarginal ve 2. kübital hücreler) EFA verilerinin kombinasyonuna 
bağlı olarak yapılan DFA’da A. m. caucasica, A. m. cypria, A. m. pomonella ve A. m. meda’nın İran 
ve Irak’daki kolonileri birbirlerinden açık şekilde ayrılmıştır. A. m. anatoliaca kolonileri ve A. m. 
meda’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu kolonileri örtüşen kümeler göstermiştir. Tüm hücrelerin 
şekil analizlerine göre, en iyi ayırt edici karakterler 1. submarginal, 2. submarginal, 3. submarginal, 
1. medial ve 2. kübital hücrelerdir. Ayrıca alttürler arasındaki farklılıkları ayırmada kullanılan 
analizlerde, morfometrik kübital a ve b değerlerini içeren 3. submarginal hücrenin en ayırt edici 
karakter olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Landmark metodu ile bal arısı kanatlarının şekil analizi, bal arısı alttürlerinin ve populas-
yonlarının ayırt edilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bal arılarında kanat hücrelerinin şe-
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kil analizi de coğrafik varyasyonları, şekil farklılıklarını, populasyon yapısını veya taksonomik ka-
tegorizasyonu bulmak için düşük veya yüksek taksonomik düzeylerde kullanılabilir. Üstelik kanat 
ve kanat hücrelerinin geometrik morfometrik analizleri standart morfometrik analizlerin üzerinde 
avantajlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Geometrik morfometrik, Apis mellifera alttürleri, landmark, EFA

Teşekkür: A. m. meda örneklerinin toplanmasındaki yardımlarından dolayı Doç. Dr. Mohammed 
Moradi’ye ve A. m. pomonella örneklerinin resimlerini aldığımız Prof. Dr. W. Steve Sheppard’a 
teşekkür ederiz. Bu çalışma, “Dünya Balarısı Alttürlerinin Geometrik Morfometrik Yöntemiyle 
Analizi-Proje No: 107T154” ve “Ortadoğu’da Yayılış Gösteren Bal Arısı Alttürlerinde Kanat 
Hücrelerinin Fourier Analizi-Proje No: 110T518” isimli projeler ile TÜBİTAK tarafından 
desteklenmiştir.
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Objectives: The development of comet assay for aquatic organisms is of particular relevance in 
light of the importance of their testing for environmental pollutants. Various tests in organisms 
have been utilized for the detection and identification of toxic substances in the air, water and soil. 
In the present study, the collected samples from the mixed point of waste water represented the 
highest degree of DNA damage concerning damage stages and comet% followed by the mixed 
point of either through agricultural and industrial activities or through many other human activities, 
various kinds and amounts of chemicals and xenobiotics polluted in three lakes when compared 
with samples collected from one non-contaminated lakes in Central Anatolia-Turkey.

Materials and Methods: In four lakes, forty-five adults (24 males, 21 females) were collected 
by hand, mainly from the middle of July through the end of August 2010, which corresponds to 
the period of annual activity of the species studied. All frogs were measured from the tip of the 
snout to the cloaca (SVL) with a caliper with 0.2 mm precision. The presence of secondary sexual 
characters, such as nuptial pads on the fore arm and vocal sacs, was used to discriminate adult males 
from females. Total blood samples from each adult frog were taken using a heparinized syringe 
and needle via cardiac puncture. After performing the blood sampling, the frogs were freed to their 
natural habitats. The comet assay was performed as described by Singh et al. (1988), with following 
modifications of Sokolovic et al. (2007). The samples of 5-10 µl. venous blood from the frogs were 
collected and examined to see whether there is any significant DNA damage

Results: Results of DNA damage by one way ANOVA analysis of comet parameters (total 
comet length, tail intensity, and tail moment) of Eurasian marsh frogs collected from this study 
demonstrates the potential application of the comet assay to different aquatic sites were significantly 
different from samples collected from control site (P< 0.05). 


