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Özet: A-tip nörosekresyon hücrelerinin ince yapısı, soliter fazdaki Locusta migratoria’ nın ergin erkeklerinde araştırılmıştır. Hücreler gliyal hücre uzantılarıyla sarılıdır ve 257 nm ortalama çaptaki elektronca yoğun granüller içerirler. Granüllerin çoğu ovaldir ancak bazıları yuvarlaktır. Kontrol grubu
böceklerde, granüllü endoplazmik retikulum zarlarının düzenli dar kanalları hücrelerin periferal
kısımlarında belirgindir. Golgi kompleksleri vakuol ve veziküllerinde elektronca yoğun materyal ile
gözlenmiştir. Hücrelerde, depolanmış granüllerin sayıları bol değildir ve geniş boş alanlar gözlenmiştir.
Absisik asit uygulanmış böceklerde, paralel zarlarında, veziküllerinde ve vakuollerinde elektronca yoğun
materyali ile birlikte iyi gelişmiş Golgi komplekslerinin sayısı artmıştır. Çok sayıda granüllü endoplazmik
retikulum kanalları çoğunlukla nukleus etrafında düzenli zarlar şeklinde bulunmuştur. Bol nörosekresyon granülleri hücrelerin her yerine dağılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Nörosekresyon hücreleri, Absisik asit, İnce yapı, Locusta migratoria.

Fine Structure of A-type Neurosecretory Cells in Abscisic Acid Treated
Locusta migratoria L. (Orthoptera)
Abstract: Fine structure of A-type neurosecretory cells was investigated in the adult males of Locusta
migratoria in solitary phase. The cells were surrounded by glial cell processes and contained electron
dense granules of 257 nm in an average diameter. Most of the granules were alongated but some were
spherical. In control group insects, regular narrow channels of rough surfaced endoplasmic reticulum
were evident in the peripheral parts of the cells. Golgi complexes were observed with electron dense
material within its vacuoles and vesicles. The number of stored granules were not abundant and large
empty areas were observed in the cells. In abscisic acid treated insects, the number of well developed
Golgi complexes together with electron dense material within the parallel membranes, vesicles and vacuoles was increased. A number of rough surfaced endoplasmic reticulum channels were found mostly
around the nucleus as ordered membranes. Abundant neurosecretory granules were scattered
throught the cells.
Key Words: Neurosectetory cells, Abscisic acid, Fine structure, Locusta migratoria..
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Giriş
Salgın (epidemi) meydana getirebilme özelliğine sahip çekirge türleri ve yaptıkları zararlar
çok eski devirlerden beri bilinmektedir (1). Tek tek yaşayan soliter faz ve populasyon yoğunlukları aşırı boyutlarda artarak sürüler oluşturan gregar faz olmak üzere iki ayrı fazda bulunabilen
(2, 3) bu tür çekirgelerde sayısal artışın nedenleri, sürekli bir araştırma konusu olmuştur. Bir
fazdan diğerine geçişte yani faz değişikliğinde çeşitli faktörler rol oynar. Sıcaklık, nem, ışık, CO2
gibi ekolojik faktörlerin (4-13) yanısıra, feromonlar (14-17) ve özellikle endokrin sistem hormonları (18, 19) önemlidir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarla, böceklerde ve özellikle salgın oluşturan çekirgelerde, beslenme yolu ile alınan bazı bitki büyüme hormonlarının böcek biyolojisindeki etkilerine dikkatler çekilmiştir (20-25). Bu etkinin daha çok gelişme, çoğalma ve canlı kalma üzerinde olumlu etkiler
yaratması (23, 25, 26), salgın yapan çekirgelerde aşırı çoğalmanın, beslendikleri bitkilerde bulunan hormonlarla ilişkili olabileceğini düşündürmüştür (27). Locusta migratoria’ da besin yoluyla
verilen indol asetik asit, giberellik asit, kinetin ve absisik asit (ABA) gibi çeşitli bitki büyüme hormonlarından özellikle absisik asitin morfometrik karakterler, yumurta sayısı ve açılımına etki
ederek faz değişiminde rol oynayabileceği (27) gösterilmiştir.
Böceklerde genel olarak oogenezde gerekli protein yapımında (28, 29), metamorfoz, eşeysel
gelişme, genital aktivite ve yumurtlamada (30-32) doğrudan etkili olan, beynin pars interserebralis (PIC) bölgesinde yer alan A-tip nörosekresyon hücrelerinin faz ile ilişkileri araştırılmış,
L.migratoria’nın gerek ergin dişilerinde (33) gerekse ergin erkeklerinde (34), izole yetiştirilenlerde (soliter faz) grup yetiştirilenlere (gregar faz) oranla daha iri oldukları, istatistiksel olarak
gösterilmiştir.
L. migratoria’da gerek corpus allatumların istatistik ve ince yapı seviyesinde araştırılması
(35), gerekse beyinin PIC bölgesindeki nörosekresyon hücrelerinin istatistiksel analizleri (33,
34) sonucunda, ABA’nın hücresel aktiviteyi arttırarak endokrin sistem üzerine etkili olduğu
ortaya konmuştur.
Bu bilgilerin ışığı altında çalışmanın amacı, daha önce istatistik bulgularla saptanmış olan (34)
ABA’nın, ergin erkek L.migratoria’nın A-tip nörosekresyon hücrelerindeki aktivite artırıcı etkisinin, ince yapı düzeyinde gösterilmesidir.
Materyal ve Yöntem
Çalışma materyali soliter fazdaki L.migratoria, laboratuvar koşullarında 29±1°C sıcaklık ve
%40 orantılı nemde, 14 saat aydınlık, 10 saat karanlık fotoperiyodunda kültüre edilmiştir. Elde
edilen yumurtalardan çıkan nimfler 1.evreden başlamak üzere, birbirlerinden görme ve temas
makımından izole edilmek amacıyla tek tek 1 litrelik küçük asetat kafeslere alınmış ve kafes
aralarına karton levhalar yerleştirilmiştir. Nimfler ergin oluncaya kadar taze buğday yapraklarıyla
beslenmişlerdir. Ergine geçişten 24 saat sonra deneyler başlatılmış; proteinler, karbonhidratlar,
yağ asitleri, vitaminler, tuzlar ve selüloza ilaveten kurutulup öğütülmüş buğday yaprakları içeren
sentetik besinle beslenen kontrol grubu ile sentetik besine 50 ppm’lik hormon karıştırılarak
hazırlanan ABA50 grubu oluşturulmuştur. Bu gruplara ait ergin erkek çekirgelerin beyinleri,
deney başlanğıcından 23 gün sonra stereo mikroskop altında çıkartılarak, ışık mikroskobu (IM)
için Bouin, elektron mikroskobu (EM) için önce Karnovsky (36) ve ardından da fosfat tamponlu
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OsO4 (37) ile iki defa tespit edilmişler, suyunu çekme ve şeffaflaştırmadan sonra IM için parafine,
EM için ise Epon 812 ye gömülmüşlerdir. IM için hazırlanan parafin bloklarından alınan 6 µm lik
seri kesitler, nörosekresyon materyali için özel boyalardan biri olan Paraldehit fuksin (PAF) (38)
ile boyanarak binoküler mikroskopta incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. EM için hazırlanan
epon bloklardan alınan ince kesitler uranil asetat ve kurşun sitrat (39) ile boyanarak Jeol 100C
elektron mikroskobunda incelenmiş ve mikrografları alınmıştır.
Bulgular
Beynin PIC bölgesinde yer alan nörosekresyon hücreleri, protoserebrumun birleşme yeri olan
orta çizginin her iki yanında geniş bir grup oluştururlar. PAF ile yapılan boyamalarda A-tip
hücreler, çok koyu boyanmış materyal içerdikleri için kolaylıkla ayırd edilirler (Şekil 1).
Hücrelerin aksonları her iki tarafta oldukça kalın birer demet oluştururlar ve birçoğu koyu
nörosekresyon granülleri içerir (Şekil 1).

Şekil 1. L.
migratoria’nın
erkeklerinde
PIC
nörosekresyon hücreleri. A, A-tip hücreler,
çapraz yapan akson demetleri (K) içinde
nörosekresyon materyali (→). PAF, x 159.

Şekil 2. Sentetik besinle beslenen kontrol grubuna
ait böceklerde gliya hücre uzantılarıyla
ayrılan nörosekresyon hücreleri. A, elektronca daha yoğun granüller (gr) içeren Atip nörosekresyon hücresi. x 25.000.

Elektron mikroskobu incelemelerinde, nörosekresyon hücrelerinin değişen sayıda gliya hücre
uzantılarıyla sarılı olduğu görülür (Şekil 2, 3). A-tipi nörosekresyon hücreleri diğer nörosekresyon hücrelerinden elektronca yoğun ve çoğunlukla oval nörosekresyon granülleri içermeleriyle
ayrılırlar (Şekil 2). Granül materyali homojen bir iç yapı gösterir (Şekil 4). Granüllerin çapları
180 ile 390 nm arasında değişir.
Kontrol grubuna ait soliter fazdaki ergin erkek çekirgelerde, A-tip hücre sitoplazmasında
granüllü endoplazmik retikulum zarları dar kanallar şeklindedir. Nukleus çevresinde az sayıda
düzgün sıralar oluştururlar. Golgi vakuolleri içinde şekillenmekte olan nörosekresyon granülleri
görülür. Granüller hücrede değişik irilikte az sayıda gruplar oluşturarak dağılırlar.
Mitokondriumların matriksleri elektronca az yoğundur (Şekil 5).
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Şekil 3. Sentetik besine 50 ppm ABA eklenmiş uygulama grubuna ait çok sayıda gliyal hücre (g)
uzantılarıyla sarılı bir A-tip hücre (A). Golgi (G)
alanında paralel zarların elektronca yoğun
materyalle (→) dolu olduğu görülür. x 25.000

Şekil 4. ABA uygulanmış böcekte A-tip hücrede
homojen iç materyale sahip çoğu oval
nörosekresyon granülleri (gr). x 25.000

Şekil 5. Sentetik besinle yetiştirilen kontrol grubuna ait gliyal hücre (g) uzantılarıyla ayrılmış iki A-tip hücreden birer kısım.
N, nukleus; GER, granüllü endoplazmik retikulum zarları; G, Golgi sahası; M, mitokondrium. x 30.000
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Şekil 6. Sentetik besinle 50 ppm ABA eklenmiş uygulama grubuna ait A-tip hücrede bir kısım. N, nukleus; GER, granüllü endoplazmik retikulum zarları; G, gelişmiş ve paralel zarlarıyla keseleri (Æ) elektronca yoğun materyal içeren
gelişmiş bir Golgi sahası; M, mitokondrium. x 30.000.

ABA uygulanmış soliter fazdaki ergin erkek çekirgelerde, A-tip hücrelerin sitoplazmasında
elektronca yoğun salgı granüllerinin oluşturduğu gruplar daha geniş alanlar kaplar (Şekil 6).
Granüllü endoplazmik retikulum zarları nukleus çevresinde daha uzun düzgün sıralar oluşturur.
Golgi organelinde paralel zarların ve keseciklerin sayısı artmıştır. İçlerinde elektronca yoğun
materyal biriktiği görülür. Mitokondriumların matriksi elektronca daha yoğundur.
Kontrol çekirgelerdeki hücrelerle karşılaştırıldığında, ABA uygulanmış çekirgelerde daha çok
sayıda gelişmiş ve granül şekillenmesi bakımından aktif Golgi organelleri bulunur. Ek olarak daha
bol nörosekresyon granülleri ile düzgün sıralı daha bol granüllü endoplazmik retikulum zarlarının
da birlikte bulunuşu, bu hücrelerin daha aktif olduğunu işaret eder.
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Tartışma ve Sonuç
Böceklerde beynin PIC bölgesinde yer alan nörosekresyon hücreleri, IM seviyesinde, boyanma özellikleri, büyüklük, yerleşim yerleri ve şekillerine göre çeşitli tiplere ayrılırlar (30, 40-53).
A-tip hücreler PAF ile koyu mor boyandıklarından kolaylıkla ayırdedilirler (28-34).
Nörosekresyon granüllerini taşıyan aksonların iki grup halinde aşağıya doğru inerek, beynin ventralinde bir çapraz (kiazma) oluşturduğu, pek çok böcekte (46, 51, 54) gösterilmiştir.
Nörosekresyon hücreleri, bir gliyal kılıf ile sarılıdır (30, 46). Çok sayıda katlanmalar yaparak,
nörosekresyon hücrelerinin içlerine kadar sokulan bu kılıflar glikojen ve yağ içererek (55, 56)
nörosekrekyon hücrelerine çok yönlü yardımcı olurlar (30, 46).
Nörosekresyon hücrelerine ait salgı granüllerinin morfolojisi çeşitli böceklerde (44, 46, 57,
58) olduğu gibi, L.migratoria’da (30, 47, 59, 60) da incelenmiştir. Bu granüllerin çapları, elektron yoğunlukları ve şekillerinin farklılaklarına bakılarak ince yapı seviyesinde çeşitli tiplere
ayrılırlar (30, 44, 46, 55-64). L.migratoria’da A-tip hücrelere ait, elektronca yoğun, yuvarlak ve
oval şekilli olan granül çaplarının 2000-3000 A° (30, 65), 2000-2500 A° (60), 100-300 nm
(53) arasında değiştiği gösterilmiştir. L.migratoria’nın ergin erkeklerindeki ölçümler sonucu
alınan uzun çap ortalamaları, bu çalışmalarda verilmiş olan sınırlar içinde yer almaktadır.
Nörosekresyon granüllerinin şekilenmesinde rol oynayan granüllü endoplazmik retikulum
zarları (66-68), Golgi alanlarının morfolojileri ve sayıları (69, 70), nörosekresyon granül
yoğunluğu ve granül gruplaranın artışı (55, 56), mitokondrium matriksinin elektronca daha
yoğun olması (71-74), hücre aktivitesini gösteren kriterlerdir. ABA uygulanmış grupların A-tip
hücrelerinde görülen uzun ve düzgün sıralar şeklindeki granüllü endoplazmik retikulum zarları,
gelişmiş paralel zarları ve kesecikleriyle çok sayıdaki Golgi organelleri, tüm hücreye dağılmış bol
nörosekresyon granülleri ve elektronca daha yoğun matrikse sahip mitokondriumları ile, bu
hücrelerin kontrol gruplarına oranla daha aktif olduğunu gösterir.
ABA uygulanmış ergin L.migratoria’nın aktif corpus allatumlarında, çok sayıda gelişmiş
granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum zarları, geniş sahalarda yayılan gelişmiş Golgi kesecikleri, çok sayıda mitokondriumların varlığı (35) bu sonuçları desteklemektedir.
Sonuç olarak L.migratoria’da besin yoluyla verilen ABA’nın A-tip nörosekresyon hücrelerinde
aktivite arttırıcı etkiye sahip olduğu ince yapı düzeyinde gösterilmiştir. Daha önceki sonuçlarla
(27, 33-35) birlikte bu sonuç, L.migratoria ve olasılıkla salgın oluşturan diğer lokustlarda çok
zarar yapmayan soliter fazdan, büyük zararlara yol açan gregar faza dönüşüm mekanizmasında
besin yoluyla alınan ABA’nın etkili olabileceğini işaret etmektedir.
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