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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

Teşekkür: İran ve Irak’da yayılış gösteren A. m. meda örneklerinin toplanmasındaki yardımlarından 
dolayı Doç. Dr. Mohammed Moradi’ye teşekkür ederiz. Bu çalışma, “Ortadoğu’da Yayılış Gösteren 
Bal Arısı Alttürlerinde Kanat Hücrelerinin Fourier Analizi-Proje No: 110T518” isimli proje ile 
TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.
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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 
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giden çizgili kas dokusunda amorf yapılar ve düzensizlikler, notokordada ise apoptotik kalıntılar 
gözlenmiştir. Ayrıca kuyruk kısaldıkça epidermis, subepidermal fibroblast tabaka, kas ve notokorda 
hücrelerinde Bax boyanmanın arttığı Bcl-2 boyanmanın ise azaldığı saptanmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Kısalan kuyrukta apoptosis düzenleyicisi Bcl-2 ve Bax proteinleri arasında 
belirgin ve dengeli bir ilişki olduğu, kurbağaların başkalaşım süresince kuyruk epidermis, 
subepidermal fibroblast tabaka, kas ve notokorda hücrelerinin apoptozunda rol oynadığı kararına 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pelophylax ridibundus, metamorfoz, apoptozis, immunohistokimya

Teşekkür: Bu çalışma, “Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı” , “Proje No: FEF/ 2009-0904” desteğiyle ve Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Etik 
Kurulunun B.30.2.ADÜ.0.06.00.00/124 HEK/2009/60 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada, gıdalarda koruyucu olarak kullanılan sodyum benzoat’a (E-211) farklı doz ve 
sürelerle maruz kalan tavuk embriyosunun karaciğer dokusundaki embriyotoksik etkileri histolojik 
yönden değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntem: İnkübasyonun 5. gününde üç ayrı dozda sodyum benzoat vitellusa enjekte 
edilmiş, kontrol ve deney gruplarının bir kısmı 7. günde kalanlar ise 10. günde açılarak embriyolar 
çıkarılmış ve ağırlıkları tartılmıştır. Saint Marie tespit solüsyonu ile tespit edilen embriyolar 
rutin histolojik yöntemi takiben parafine gömülerek bloklanmıştır. Embriyolardan alınan kesitler 
Hematoksilen-Eozin, Periyodik Asit Schiff (PAS) ve Retikulum ile boyandıktan sonra mikroskopta 
(Olympus BX51) histopatolojik açıdan incelenmiş, önemli olarak tespit edilen bulgular Olympus 
E-330 digital kamera ile fotoğraflanmıştır. 

Bulgular: Yapılan istatistikî değerlendirmeler sonucunda sodyum benzoat’ın doza ve süreye 
bağlı olarak embriyoların toplam ağırlıklarında anlamlı bir azalmaya neden olduğu belirlenmiştir 
(p<0,001). Mikroskop düzeyinde damar yapılarında bozulma, konjesyon, ödem, sinuzoidlerde 
genişleme, hepatosit düzenlenmelerinde değişim, hepatositlerde şişme, vakuolizasyon, kromatin 
kondensasyonu, karyolisis, nükleusun şekil bozukluğu ve eksentrik yerleşimi, Nükleolar 
Organizasyon Bölgeleri’nde (NOR) ve mitotik bölünmede azalma, kromozomlarda yapışıklık, 
kalgın kromozomlar, nükleusta tomurcuklanma ve mikronükleus oluşumu gözlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Sodyum benzoat’ın, tavuk embriyolarında oluşturduğu gelişim geriliğine ve 
önemli metabolik fonksiyonları olan karaciğerdeki histolojik değişimlere dayanarak genotoksik ve 
embriyotoksik olduğu kararına varılmıştır.


