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Patella sp. Ayak Yapısında Salgı Aktivitesi
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Amaç: Patella sp. geniş yassı bir ayak yapısına sahiptir. Beslenme amaçlı dar alandaki hareketleri-
ni bu kaslı ayak ile yaparlar. Bu organizmalar kayalar üzerinde oluşturdukları evciklerinde hareket-
siz kaldıkları dönemde su kaybını önlemek için kayaların yüzeyini emercesine ayak kasının çekim 
gücü ile kaya yüzeyine sıkıca tutunur. Hareketli oldukları alanda iz oluşturmayı ve evciklerinde ya-
pıştıkları dönemlerde organizmanın yapışması ve nemli kalmasını sağlayan salgı aktivitelerini orta-
ya koymak amacı ile ayak yapısındaki pedal bezlerin ışık mikroskopik incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Patella örnekleri Antalya Körfezi kayalıklarında gelgit zonundan toplanmıştır. 
Ayak yapısının periferal ve orta bölgelerinden kesilen dokular Bouin’s sıvısında tespit edilerek rutin 
histolojik yöntemlerle hazırlanan kesitler Masson’s trikrom ile boyanmıştır.

Bulgular: Ayak yapısındaki yoğun kas demetleri ve retikular lifler arasında bez yapısından ziyade 
bireysel salgı hücrelerinin varlığı belirlenmiştir. Hücreler orta bölgede daha ziyade bazofilik ve 
metakromatik özelliklerde iken, periferdeki hücrelerin salgılarını epitelyum hücreleri arasından 
dışarı verdiği gözlemlenmiştir. Bu arada hücre dışı salgı materyali de yoğun damlalar halinde 
manto ile bağlantılı bölgelerde izlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Ayak dokusu salgılarının çoğunlukla mukopolisakkarit olduğu, ancak farklı 
boyanma özelliğinde olmaları ve hücresel konumları nedeniyle iz bırakma ve yapışma salgıları 
olarak ayrılabileceği sonucuna varılmış, sabit ve hareketli dönemlerde ayrı ayrı incelenmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.
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Türkiye’de Gal Yapan Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Türleri
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Amaç: Otsu ve odunsu bitkiler üzerinde yaşayıp bitki özsuları ile beslenen ve bu nedenle bitki 
zararlısı olarak adlandırılan afitler, dünya genelinde yaklaşık 4700, ülkemizde de 480 türle 
temsil edilirler. Dünya üzerinde belirlenen türlerin yaklaşık %10-20 si yaptıkları salgılarla bitki 
dokularında türe spesifik olan ve gal adı verilen anormal oluşumlara yol açtıkları bilinmektedir. Bu 
çerçevede dünya genelinde gal oluşumlarına yol açan afitlerden yola çıkarak ülkemizde bitkilerde 
gal oluşumuna yolaçan afit türlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bugüne kadar Dünya’da ve Türkiye’de afitlerle ilgili olarak yapılan 
tüm çalışmalar incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de yapılmış arazi çalışmalarıyla da listeye 


