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75 nükleotid pozisyonunda varyasyon (%10.76) gözlenirken bu bölgelerden 11’inin (%14.6) 
parsimonik bilgi içeren bölge olduğu belirlendi. Kimura-2-Parametre baz değişim modelinin 
kullanıldığı uzaklık (distance) analizinde en küçük değer 0.001 ve en büyük değer 0.108 olarak 
tespit edildi.

Bayesian metodunun (Bayesian Inference: BI) ve en iyi baz değişim modeli olarak HKY+G 
modelinin kullanılması üretilen BI ağacında haplotiplerin iki ana soy hattına ayrıldığı gözlendi. 
Türkiye haplotipleri ile Ermenistan, Özbekistan ve Rusya haplotipleri büyük bir soy hattını 
oluştururken lokalitesi bilinmeyen bir haplotipin ise tek başına bir soy hattını oluşturduğu tespit 
edildi.

Sonuç: C. migratorius’un mtDNA 12S rRNA geni ile ilgili olarak Gen Bankası’nda yayınlanmış 
olan Ermenistan, Özbekistan ve Rusya’dan beş haplotip ile bu çalışmadaki yedi haplotipin 
oluşturduğu soy hattında Türkiye haplotipleri soy hattının orta kısmından aşağıya doğru ardışık 
dallanırken diğer haplotipler ise orta kısımdan yukarıya doğru dallanmaktadır. Gen Bankası’nda 
yayınlanan ve lokalitesi bilinmeyen tek haplotip ise belirgin bir şekilde farklı olup Türkiye, 
Ermenistan Özbekistan ve Rusya haplotiplerinden ayrılmaktadır.
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, O “Ortadoğu” bal arısı kolu üyelerinden Apis mellifera anatoliaca, 
A. m. caucasica, A. m. cypria ve A. m. meda’nın ön kanat hücrelerinin toplam alan büyüklüklerine 
göre kanat büyüklüklerinin karşılaştırılması ve hücre alanlarının toplam büyüklükleri ile alttürlerin 
dağılım gösterdiği enlem verileri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, alttürlerin dağılım alanlarında (Türkiye, Kıbrıs, İran, Irak) 
245 koloniden toplanan örnekler kullanılarak yapılmıştır. Her koloniden alınan 10 işçi arının ön 
kanatları mikroskop lamları arasına sabitlenmiştir. Leica MZ-16 mikroskop sistemi ile örneklere ait 
sol kanatlar fotoğraflanmıştır. tpsDig 2.12 programı kullanılarak kanatlar üzerinde bulunan her bir 
hücrede başlangıç noktası belirlenerek hücrenin çevresi boyunca yerleştirilen noktalar ile hücrenin 
konturü belirlenmiştir. Bu veri kullanılarak EFAwin programında alan değerleri elde edilmiştir. 
Mystat 12 programı ile alan değerleri ve kolonilerin bulunduğu lokasyonların enlem verileri 
arasında nokta yoğunluk grafikleri oluşturulmuştur.
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Bulgular: Nokta yoğunluk grafiklerine göre, alttürler için ön kanattaki hücrelerin toplam alan 
büyüklükleri değerlendirildiğinde, en büyük toplam hücre alanına (daha çok 1,400-1,350 değerleri 
arasında) dolayısıyla en büyük ön kanada sahip olan alttür A. m. caucasica, en küçük toplam hücre 
alanına (daha çok 1,300-1,225 değerleri arasında) dolayısıyla en küçük ön kanada sahip olan alttür 
A. m. cypria olarak belirlenmiştir. A. m. anatoliaca’nın farklı gruplarına ait kolonilerin ve A. m. 
meda’ya ait kolonilerin, toplam hücre alan değerleri bu iki alttürün alan değerleri arasında yer 
almaktadır.

Sonuç: A. m. cypria, A. m. meda, A. m. anatoliaca ve A. m. caucasica standart morfometrik 
ölçüm sonuçlarına göre sırası ile artan kanat uzunluğu değerlerine sahiptir. Kanat uzunlukları 
arasındaki bu sıralama, kanattaki hücre büyüklükleri ile ilişkilendirilirse, bu alttürler sırası ile 
artan kanat büyüklüğüne sahiptir. Toplam hücre alanları ve enlem verileri ile oluşturulan nokta 
yoğunluk grafiklerine göre, genel olarak enlem arttıkça hücre alan değerlerinin dolayısıyla kanat 
büyüklüğünün arttığı ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: A. m. anatoliaca, A. m. caucasica, A. m. cypria, A. m. meda, hücre alanı
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Amaç: Kısalan Pelophylax ridibundus larvası kuyruğunda apoptozise giden hücrelerde apoptozis 
düzenleyicisi Bcl

2
 ve Bax proteinlerinin ekpresyonu ve lokalizasyonu araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Çalışma; kuyruk boyları 25, 20, 15, 10, 5mm ve 5mm’den küçük larvalar 
olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır. Larvalardan elde edilen kuyruklar (her grupta 10’ar adet) 
tamponlanmış nötral formalin (TNF) ve Saint Marie fiksatifi ile tespit edildikten sonra rutin 
histolojik presodürü takiben parafine gömülerek bloklanmıştır. Genel histolojik yapıyı görmek 
için kesitler Hematoksilen-Eosin, PAS (Periodik Asit Schiff) ile apoptotik hücreleri belirlemek 
için TUNEL yöntemi ile boyanmıştır. Bcl

2
-Bax lokalizasyonu için immunohistokimyasal boyama 

yapılmış kesitlerde epitel, subepitel tabaka, kas ve notokordanın immünohistokimyasal boyanma 
yoğunluğu semikantitatif olarak, (-); immün boyanma yok (+); zayıf boyanma, (+ +); orta boyama, 
(+++); güçlü boyanma şeklinde derecelendirilmiştir.

Bulgular: İncelenen farklı boydaki kuyruklarda, epidermis, kas dokusu ve notokordada apoptotik 
hücrelere rastlanmıştır. Epidermis tabakasındaki apoptotik hücrelerin, kondanse kromatinleri ve 
sitoplazmik görünümleriyle tipik apoptotik morfoloji sergiledikleri belirlenmiştir. Apoptozise 


