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çözeltisi (HBSS) içerisinde küçük parçalara 
ayrılmış ve yine Balb/C ırkı erkek ve dişi farelerin 
deri altına transplante edilmiştir. Birinci 
generasyonda yapısal farklılık gösteren A1 ve A2 
tümörleri elde edilmiştir. A1 tümörü makroskopik 
ve mikroskopik olarak incelenmiş ve 
immünohistokimyasal analizleri yapılmıştır. 
Yapılan seri transplantasyonlarda  tümörlerin ortaya 
çıkış süreleri, dişi ile erkek farelerdeki oluşma 
yüzdeleri, tümör ağırlıkları ve metastaz oluşturup 
oluşturmadıkları saptanmıştır. Ayrıca A1 tümör 
hücreleri, in vitro ortamda Foetal Bovine Serum 
içeren Roswell Park Memorial Instute 1640 (RPMI-
1640) kültür medyumunda, 37 ºC’de ve % 5 CO2’li 
etüvde hücre kültürüne alınmışlardır.  

Elde edilen A1 tümörü, yedinci 
generasyona kadar erkek ve dişi farelere seri olarak 
transplante edilmiştir. Tümör makroskopik olarak 
etsi kıvamda, fibriler görünümde, kirli beyaz renkte, 
mikroskopik olarak ise, genellikle solid, kısmen 
kordonlar içeren ve arada fibrovasküler çatı 
oluşturan neoplazm yapısındadır. 
İmmunohistokimyasal analizde tümör hücrelerinde 
pan-sitokeratin (CK), CK 18, vimentin, dezmin ve 
CD 34 ile diffüz ekspresyon izlenirken, düz kas 
aktin (SMA), epitelyal membran antijenle (EMA) 
ekspresyon saptanmamıştır. CK ve vimentinin 
koekspresyonu bu tümörlerin karakteristik özelliği 
olup tümöre “epiteloid sarkom” tanısı konulmuştur. 
in vitro ortamda düzenli pasajları yapılan tümör 
hücreleri, ince, uzun ve çok yüzlü bir morfoloji 
göstermektedir. Günümüzde bu tümörlerin 
histogenezi tam olarak bilinmemekte olup, in vitro 
ortamda düzenli pasajları yapılan A1 tümör 
hücrelerinin histogenezi ve büyüme kinetiği 
araştırılmaktadır. 
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Bu çalışmada, insan akut myelositik 

lösemi (HL-60) hücrelerinde metilprednizolonun 
ileri saatlerdeki terminal farklılaşmasını 
değerlendirmek için, CD11-b, CD14  ve CD15 
hücre yüzey belirleyicileri ile analiz edilmeleri 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, HL-60 hücrelerine 10-6 M, 
10-5 M ve 10-4 M derişimlerde MP uygulandı.   
Hücreler, MP uygulamadan önce ve sonra CD11-b, 
CD14 ve CD15 hücre yüzey monoclonal antikorları 
ile boyandılar ve akım sitometre cihazında analiz 
edildiler. Bütün deneyler 2 kez tekrarlandı ve 
sonuçlar +/- standart deviasyon olarak 
değerlendirildi. 

HL-60 hücrelerinde MP’nin terminal 
farklılaşma üzerindeki etkisi akım sitometrik analiz 
yöntemiyle değerlendirildi. HL-60 hücrelerinde, 
metilprednizolon daha önceki erken saat 
denemelerinde zaman ve doza bağımlı artan bir etki 
gösterirken, geç saat ve yüksek doz 
uygulamalarında azalan bir etki göstermiştir. Bu 
azalan etkiler istatistiksel olarak CD11b ve CD14 
için anlamsız ancak CD15 için anlamlı bulunmuştur 
(p<0.05) (K-S değeri>0.20).  

Sonuç olarak, CD11-b, CD14 ve CD15 
hücre yüzey belirleyicilerinin düşük, çıkması, 
MP’nin HL-60 hücrelerini ileri saatlerde, 
apoptozunda etkisi göz önüne alındığında, terminal 
farklılaşmayı azalttığını düşündürmektedir. 
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 Bu çalışmada, tarımda artan bir hızla 
insektisid olarak kullanılan acetamiprid (Acm) ve 
alpha-cypermethrin (A-cyp)’in karışım halinde 
kullanıldıklarında insanlar için genotoksik risk 
oluşturup oluşturmadıkları, insan periferal 
lenfositlerinde in vitro kardeş kromatid değişimi 
(KKD), kromozom anormalliği (KA) ve 
mikronükleus (MN) testleri kullanılarak 
araştırılmıştır. Hücreler 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5, 
20+10 µg/ml Acm+A-cyp karışımı ile 24 ve 48 saat 
muamele edilmiştir. 
 Yapılan çalışma kapsamında, acetamiprid 
ve alpha-cypermethrin karışımının insan periferal 
lenfositlerinde KKD ve KA’ni 24 ve 48 saatlik 
muamelelerde bütün konsantrasyonlarda (Acm+A-
cyp; 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5, 20+10 µg/ml), MN 
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oluşumunu ise Acm+A-cyp; 12.5+2.5, 15+5, 
17.5+7.5 µg/ml konsantrasyonlarında istatistiksel 
olarak önemli derecede arttırdığı saptanmıştır. KKD 
ve KA’deki artışın her iki muamele süresinde, MN 
oluşumunun ise sadece 48 saatlik muamele 
süresinde doza bağlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
acetamiprid ve alpha-cypermethrin karışımı ile 24 
ve 48 saat muamele edilen insan periferal 
lenfositlerinde bütün konsantrasyonlarda 
proliferasyon indeksi (PI), mitotik indeks (MI) ve 
nükleus bölünme indeksi (NBI) istatistiksel olarak 
önemli derecede azalmıştır. PI ve MI’deki azalma 
her iki muamele süresinde, NBI’deki azalma ise 
sadece 48 saatlik muamele süresinde doza bağlı 
olarak bulunmuştur.  
 Buna göre acetamiprid ve alpha-
cypermethrin pestisidlerinin karışım halinde 
kullanıldığında özellikle tarım işçileri için 
genotoksik etkiye sahip olabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
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 Hedef canlılar üzerinde yaklaşık 20 yıl 
süresince kullanılmış insektisitlerden biri olan 
malathionun bu canlılarda direnç geliştirdiği 
bilinmektedir. Bu çalışmada, direnç oluşumuna 
katkıda bulunan kromozomların belirlenmesi 
amacıyla Drosophila melanogaster’in malathiona 
dirençli olduğu belirlenen Hatay-Merkez ve duyarlı 
bulunan Antalya-Serik doğal populasyonları 
kullanılmıştır. Direnç oluşumunda otozomal 
kromozomların etkisini belirlemek amacıyla, 
dirençli Hatay populasyonu dominant 
Cy//Pm;Ser//Sb ve resesif bw//bw;st//st mutant 
stokları ile çaprazlandı. Bu çaprazlardan elde edilen 
F2 bireylerine direnç testi uygulandı. Eşey 
kromozomlarının etkisini belirlemek amacıyla, 
Hatay ve Serik populasyonları ve bu çaprazın 
resiprokalleri çaprazlandı. Elde edilen F1 
bireylerine direnç testleri uygulandı.  
 Sonuç olarak, direnci sağlayan genlerin 
dominant olmadığı, ikinci kromozomun etkisinin 
üçüncü kromozomdan daha fazla olduğu ve eşey 

kromozomlarının katkısının anlamlı olmadığı 
söylenebilir. 
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 Apis florea, küçük balarısı, uzak doğudan 
Irak sınırına kadar yayılış gösterdiği bilinmektedir. 
İran’da 7 eyalette  bu arı türünün dağılımına dair 
gözlemler yapılmıştır. Çok geniş alana yayılan Apis 
florea, tozlaşmada son derece önemli görevler 
almasına rağmen üzerinde yeterince bilimsel 
çalışmalar yapılmamıştır.    
 Bu çalışmada 2003-2006 yılları arasında 
İran’in en kuzey eyaletinden (İlam) en güney 
(Bander Abbas) eyaletine kadar olan coğrafyadan 
toplanan küçük balarısı populasyonları üzerindeki 
geometrik morfometrik araştırmalar 
gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar 4 eyalete bağlı 13 
lokasyondan toplam olarak 115 koloniden 1500’e 
yakın örnek toplanmıştır. Bu örnekler üzerinde arka 
ve ön kanattan toplam 26 koordinat noktası 
belirlenmiş ve TpsDig2 programı ile koordinat 
verileri elde edilmiştir. Veriler daha sonra 
Morpheus, NTSYS ve SPSS programları 
kullanılarak tek ve çok yönlü istatistiksel analizlerle 
test edilmiştir.   
 Elde edilen ilk bulgular bu dört eyalete ait 
populasyonun kullanılan geometrik morphometrik 
karakterler açısından birbirinden istatistiksel 
anlamda farklılık gösterdiği tespit edilmiştir 
(P<0.001). Ayrışım fonksiyon analizi sonucunda 
oluşan serpilme grafiğinde bazı populasyonlarda 
örtüşmeler tespit edilmiştir. Geometrik 
morfometrinin ilk defa bu çalışma ile Apis florea 
türünde kullanılması gösterilmiştir. 
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