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Abstract: Localization of the CCK-8, Gastrin 1, VIP, Sekretin, Somatostatin-14, Bombesin and Histamin peptids in
Gastrointestinal Tract Mucous Membrane of Common Carp (Cyprinus carpio). In this study, it was aimed to identify the
distribution of cholecystokinin-8 (CCK-8), gastrin 1, vasoactive intestinal polypeptide (VIP), secretin, somatostatin-14, bombesin,
and histamine peptides within the gastrointestinal tract mucosa of carp (Cyprinus carpio). As a result of the immunohistochemical
studies, all the peptides studied were determined to be localized generally in different distribution within the stomachs of carp
(Cyprinus carpio) (the enlarged area of anterior intestine) as well as within their intestines (anterior, middle and posterior intestine).
Key Words: Common Carp, Gastrointestinal Tract, Peptide, Cyprinus carpio.
Özet: Bu çalışmada; Cyprinus carpio (sazan) gastrointestinal kanal mukozasının kolesistokinin-8, gastrin 1, vasoaktif intesinal
polypeptid, sekretin, somatostatin-14, bombesin ve histamin peptidlerinin lokalizasyon ve dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yapılan immunohistokimyasal çalışmalar sonucunda sazan (Cyprinus carpio)’ın mide (sazanda genişlemiş ön bağırsak bölgesi) ve
bağırsak bölümlerinde (ilk, orta ve son bağırsak) genel olarak çalışılan tüm peptidlerin farklı yoğunlukta lokalize oldukları tespit
edildi.
Anahtar Kelimeler: Sazan, Gastrointestinal Kanal, Cyprinus carpio.

Giriş
Bu çalışmada araştırılan Sazan (Cyprinus carpio), sazangiller
(Cyprinidae) familyasına ait bir tatlısu balığıdır. Göl ve yavaş
akan derelerde bulunur. Vücudu yüksek ve yanlardan
yassılaşmıştır. Genellikle büyük pullarla örtülüdür. Pullar
genellikle sırtın her iki tarafında ve sırt yüzgeci boyunca, karın
ve göğüs yüzgeçlerinin vücuda bağlantı yerlerinin etrafında
toplanmışlardır. Başında (ağız altı) dört adet bıyık bulunur.
Dudaklar iyi gelişmiş ve etlidir. Sırt yüzgeci uzundur, kuyruk
yüzgecine yaklaşır. Kuyruk yüzgeci iki çatallı olup, loplarının
ucu hafif yuvarlaktır. Yüzgeçleri yumuşaktır. Yüzgeçlerin ön
tarafında kuvvetli dikenler bulunur. Göğüs yüzgeçleri, karnın
altına doğrudur. Vücudun yan tarafları sarımsı, sırt siyahımsı,
anal ve kuyruk yüzgeçleri portakal sarısı rengindedir
(Gökoğlu, 2002; Alagöz, 2005). Sazan 3–4 yaşlarında
olgunlaşıp 200–300.000 yumurta bırakır. Yumurtlama dönemi
mart ve temmuz ayları arasındadır. Solucan, böcek larvaları
ve bitkilerle beslenen bir dip balığı olup omnivor bir türdür.
Sazanların 1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır.
Midesiz balık türleri arasında yer almaktadır (Balon, 1995;
Linhart ve diğ., 1995; Wang ve diğ., 1997; Bozkurt ve Seçer,
2006).
Son yıllarda balıklarda tanımlanan enteroglukagon,
somatostatin, P maddesi, VIP, bombesin, gastrik inhibitör
polipeptid (GIP), motilin ve pankreatik polipeptid içeren
gastrin, sekretin, CCK, serotonin gibi peptid ve/veya amin

hormonları salgılayan çeşitli endokrin hücreler sindirim
kanalının mukozasının dışında da dağınık şekilde bulunurlar
(Scheurermann ve diğ., 1991; Himick ve Peter, 1994; Kiliaan
ve diğ., 1997; Pan ve diğ., 2000b; Dezfuli ve diğ., 2003; Cahu
ve diğ., 2004). Bu klasik peptidlerin yanı sıra balıklarda
tyrosine kinases benzeri (Trk-like) proteinler (TrkA-like, TrkBlike, TrkC-like), neuropeptid Y, calcitonin gene-releated peptid
(CGRP), neurotensin, metensephalin gibi peptidlerin de
bulunduğu bildirilmektedir (Rombout ve Reinecke, 1984; Elbal
ve Agulleiro, 1986; Rajjo ve diğ., 1989; Kiliaan ve diğ., 1997;
Girolamo ve diğ., 1999; Domeneghini ve diğ., 2000; Kim ve
diğ., 2000).
Bu tez çalışmasında Cyprinus carpio (sazan)
gastrointestinal kanal mukozasında cholecystokinin–8 (CCK8), gastrin 1, vasoactive intesinal polypeptide (VIP), secretin,
somatostatin-14, bombesin ve histamin peptidlerinin mide
(genişlemiş ön bağırsak bölgesinde) ile ilk, orta ve son
bağırsakta lokalizasyon ve dağılımlarının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada 1–2 yaşında olan 20’şer adet sazan (Cyprinus
carpio) balıkları kullanıldı. Yaş tayini pullara bakılarak yapıldı
(Çelikkale, 1991). Temin edilen balıkların boyları (30–40 cm)
ve total ağırlıkları (1000–1500 g) belirlendikten sonra
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genişlemiş ön bağırsak bölgesi ve bağırsaklardan örnek alımı
gerçekleştirildi.
Sazanların genişlemiş ön bağırsak bölgesi ile ilk, orta ve
son bağırsaklarından alınan doku örnekleri Bouin tespit
solusyonunda 16–18 saat tespit edildi. Gastrin–1, CCK–8,
secretin, VIP, somatostatin–14, bombesin ve histamin içeren
hücrelerin belirlenmesi için Peroxidase anti-peroxidase (PAP)
yöntemi (Sternberger, 1979) uygulandı.
Bu metoda göre ksilol ve alkollerden geçirilen kesitler,
suda yıkandıktan sonra rehidrasyonu daha da arttırmak için
30 dakika laboratuar koşullarında PBS içinde bekletildi.
Antijenik etiketlenmeyi arttırmak için 37°C’de pH 7.8 olan
0.1% trypsin içerisine alındı. Bu işlem 20 –30 dakika arasında
uygulandı. Kesitler daha sonra normal keçi serumunda (1:100)
oda sıcaklığında 1 saat bekletildi. Kesitler ayrı ayrı
antiserumlarda +4oC’de 12–18 saat süreyle tutuldu (Tablo 1).
Sonraki aşamalarda sırasıyla PBS (0.01 M, pH 7.4) ile
yıkanıp, anti-rabbit IgG içerisinde oda sıcaklığında 1 saat
bekletildi. PBS ile tekrar yıkanan kesitlere PAP (1:400)
complex oda sıcaklığında 1 saat uygulandı. Renklendirme için
-3,3-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) (10-20
dakika) uygulanan kesitler PBS ile yıkanarak alkol ve
ksilollerden geçirilip entellan ile kapatıldı.
PAP metodu uygulanan preparatlar mikroskopta
incelendi ve bulgular kaydedildi. Gerekli görülen kısımların
Olympus C400 mikroskobunda fotoğrafları çekildi. Işık
mikroskobunda 10 x 40 büyütme ile toplam 4 ayrı preparatta
Gastrin–1, CCK-8, secretin, vasoactive intestinal polypeptide,
somatostatin–14, bombesin ve histamin immunreaktif
hücrelerinin sayımları yapıldı. Kesitlerde milimetrekareye
(mm2) düşen hücre sayıları belirlendi. Veriler SPSS 10
istatiksel yazılım programında varyans analizine tabi tutuldu
ve varyans analizi sonucu önemli bulunan bölgelerdeki
immunreaktif hücre tipi ortalama yoğunlukları Duncan testi ile
karşılaştırıldı.

Şekil 1. Genişlemiş ön bağırsak böl. L. epitelyaliste gastrin IR hücre X 200.

Tablo 1. Uygulanan antiserumlar ve sulandırmaları.
Antiserum
CCK–8
Gastrin–1
VIP
Somatostatin-14
Histamine
Secretin
Bombesin

Ürün No
C2581
G0785
V3508
S0694
H7403
sc-20938
NCL-BOMp

Dilüsyon
Oranı
1: 200
1: 200
1: 200
1: 200
1: 200
1: 200
1: 200

Gastrin-1 immunreaktif hücre yoğunluğunun genişlemiş
ön bağırsak bölgesi lamina epitelyalisinde fazla olduğu
belirlendi (Şekil 1). Bu hücre yoğunluğunun son bağırsağa
doğru azaldığı gözlendi (Şekil 2). Orta ve son bağırsağın
lamina epitelyalisinde yoğunluk açısından farklılık gözlenmedi
(Şekil 3, 4). Bu hücrelerin villus ve kriptlerde lokalize oldukları
belirlendi. Çalışılan tüm bölgelerde aynı zamanda sinir
tellerinde ve submukozadaki bazı bağ dokusu hücrelerinde
gastrin immunreaktivitesine rastlandı (Şekil 5, 6).
CCK–8 immunreaktif hücrelerin genişlemiş ön bağırsak
bölgesinin lamina epitelyalisinde yoğun olduğu; bunu sırasıyla
orta, ilk ve son bağırsağın lamina epitelyalislerinin izlediği
saptandı (Şekil 7, Şekil 8). Çalışılan bölgelerin miyenterik sinir
telleri ile submukozadaki bazı bağ dokusu hücrelerinde de
CCK immunreaktivitesi gözlendi (Şekil 9).
VIP immunreaktif hücrelerin genişlemiş ön bağırsak
bölgesi ve orta bağırsak lamina epitelyalisinde yoğun olduğu
bunları sırası ile ilk ve son bağırsak lamina epitelyalisinin
izlediği tespit edildi (Şekil 10). VIP hücrelerinin villus ve
kriptlerde lokalize oldukları belirlendi. Bu hücreler
gastrointestinal kanal boyunca tunika muskularisteki sinir
tellerinde ve submukozadaki bazı bağ dokusu hücrelerinde de
gözlendi (Şekil 11, 12).

Markası
Sigma USA
Sigma USA
Sigma USA
Sigma USA
Sigma USA
Santa Cruz Biotec. INC.
Nova Castra Lab. UK

Bulgular
Sazan balığının (Cyprinus carpio) gastrointestinal kanalında
yapılan incelemelerde, çalışılan peptidlerin farklı yoğunlukta
yerleşim gösterdikleri tespit edildi (Tablo 2). Tespit edilen
immunreaktif hücrelerin ise genellikle lümene kadar uzandığı
gözlendi.

Şekil 2. İlk bağırsakta kriptde gastrin IR hücre, X 400.
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Şekil 7. İlk bağırsakta L. epitelyaliste CCK-8 IR hücre, X 400
Şekil 3. Orta bağırsakta L. epitelyaliste gastrin IR hücreler, X 400.

Şekil 8. Orta bağırsakta L. epitelyaliste CCK-8 IR hücre, X 200
Şekil 4. Son bağırsakta L.epitelyaliste gastrin IR hücre, X 200

Şekil 9. Genişlemiş ön bağırsak böl. bağ dokusunda CCK-8 IR hücre X 200

Şekil 5. Genişlemiş ön bağırsak böl. bağ dokusunda gastrin IR hücre, X 200

Şekil 10. Son bağırsakta L. epit. VIP IR hücre, X 200
Şekil 6. Son bağırsakta sinir tellerinde gastrin IR hücre, X 200
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Tablo 2. Sazan balığı (Cyprinus carpio)’nın sindirim sisteminde immunreaktif
hücre kompozisyonu.
X (hücre sayısı/mm2) ±SEM
İlk
Orta
Son
Mide
Bağırsak
Bağırsak
Bağırsak
CCK-8
22.00b±2.00 10.33a±2.52 13.33a±4.16 9.00a±3.61
Bombesin
6.00a±1.00 4.67a±1.53 6.00a±1.00 5.00a±1.00
Gastrin-1
19.00b±1.00 17.33b±2.52 14.33b±3.06 7.33a±2.52
Sekretin
7.00a±1.00 7.67a±3.79 13.33a±1.53 11.00a±5.57
Somatostatin-14 9.67±0.58 3.67a±1.53 6.67b±0.58 3.67a±1.53
Histamine
11.00a±1.73 7.67a±6.66 7.33a±1.53 11.67a±5.51
VIP
10.67a±1.15 9.67a±2.52 10.33a±2.52 8.00a±4.36
*Aynı satırda aynı harfle gösterilen değerler arasında fark 0.05 düzeyinde
önemsizdir (p<0.05).
Hücre tipi

Şekil 11. İlk bağırsakta bağ dok. VIP IR hücre, X 200

Şekil 12. Son bağırsakta sinir tellerinde VIP immunreaktivitesi, X 200.

Sekretin immunreaktif hücrelerin orta bağırsağın lamina
epitelyalisinde oldukça fazla olduğu; bunu sırasıyla son, ilk
bağırsak ve genişlemiş ön bağırsak bölgesi lamina
epitelyalisinin izlediği saptandı. Sekretin immunreaktif
hücrelerinin villus ve kriptlerde lokalize oldukları belirlendi
Somatostatin–14 immunreaktif hücrelerin genişlemiş ön
bağırsak bölgesi ve orta bağırsağın lamina epitelyalisinde
yoğun olduğu saptandı. Bu hücrelerin yoğunluklarının ilk ve
son bağırsak bölgelerinde azaldığı tespit edildi. Somatostatin14 immunreaktif hücrelerin villus ve kriptlerde lokalize
oldukları belirlendi.
Bombesin immunreaktif hücre yoğunluğunun genişlemiş
ön bağırsak bölgesi ve orta bağırsak lamina epitelyalisinde
aynı olduğu gözlendi. Bu hücre yoğunluğunun sırası ile son ve
ilk bağırsağın lamina epitelyalisinde azaldığı belirlendi.
Bombesin immunreaktif hücrelerinin villus ve kriptlerde
lokalize oldukları belirlendi.
Histamin immunreaktif hücrelerin genişlemiş ön bağırsak
bölgesi ve son bağırsağın lamina epitelyalisinde oldukça
yoğun olduğu, bunları ilk ve orta bağırsak bölgelerinin lamina
epitelyalisinin izlediği saptandı. Histamin immunreaktif
hücrelerin kriptlerde özellikle de kriptlerin bazalinde
yoğunluğun fazla olduğu belirlendi. Çalışılan bölgelerin sinir
telleri ile bazı submukozadaki bazı bağ dokusu hücrelerinde
de histamin immunreaktivitesi gözlendi.
Sazan balığı (Cyprinus carpio)’nda tespit edilen
immunreaktif hücrelerle ilgili olarak yapılan istatiksel
değerlendirme sonuçları Tablo 2’de gösterildi.

CCK-8 immunreaktif hücre yoğunluğunun bağırsak
bölgelerinde benzer (p>0.05), genişlemiş ön bağırsak
bölgesinde ise bağırsak bölgelerinden fazla olduğu belirlendi
(p<0.05).
Bombesin immunreaktif hücre yoğunluğunun genişlemiş
ön bağırsak bölgesi ve bağırsak bölgelerinde benzer
oranlarda olduğu tespit edildi (p>0.05).
Gastrin-1 immunreaktivitesinin genişlemiş ön bağırsak
bölgesinde en fazla olmakla birlikte; genişlemiş ön bağırsak
bölgesi, orta ve son bağırsak arasında hücre yoğunluğu
açısından fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Gastrin-1
immunreaktivitesinin son bağırsakta en az olduğu gözlendi
(p<0.05).
Sekretin, VIP ve histamin immunreaktif hücre
yoğunluklarının çalışılan bölgeler arasında istatiksel olarak
farklılık göstermediği tespit edildi (p>0.05).
Somatostatin-14 immunreaktivitesi genişlemiş ön
bağırsak bölgesinde en fazla bulunurken, orta bağırsağın
genişlemiş ön bağırsak bölgesini takip ettiği belirlendi
(p<0.05). İlk ve son bağırsakta immunreaktivitenin benzer
oranlarda olduğu (p>0.05) ve diğer bölgelerden önemli oranda
az olduğu gözlendi (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç
Gastrin 3 formundaki antiserumun uygulandığı Gadus morhua
türünde bu immunreaktif hücrelerin midenin kardiya ve
pilorusunda (Jensen ve diğ., 1987), gastrin 17 ve 34
formlarının uygulandığı Oncorhynchus mykiss’in pilorusunda
(Barrenechea ve diğ., 1994) gözlendiği belirtilirken, gastrin 4
formu uygulamasında Squalus acanthias (Holmgren ve
Nilsson, 1983) ile gastrin 1 ve gastrin 34 uygulanan Sparus
auratus’da (Elbal ve Agulleiro, 1986) bölgesel fark
belirtilmeksizin midenin tümünde gastrin immunreaktif
hücrelerin bulunduğu belirtilmiştir. Ambystoma mexicanum
türünde dönemsel bazda yapılan çalışmada eksternal
beslenmeye başlanması ile mide ve bağırsaklarda gastrin-1,
CCK, VIP ve somatostatin immunreaktif hücrelerin oluştuğu
bildirilmektedir (Maake ve diğ., 2001). Salmo trutta’nın parazitli
ve parazitsiz bireylerinde Gastrin–1 immunreaktivitesinin mide
bölgesinde her iki grupta da gözlendiği, parazit taşımayan
türlerde bu immunreaktivitenin sayıca daha fazla olduğu
Dezfuli ve diğ. (2000) tarafından bildirilmiştir.
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Gelişmiş midesi olmayan farklı teleost türlerinde
(Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius
gibelio, Megalobrama amblyocephala, Cyenopharyngodon
idellus, Mylopharyngodon piceus) (Pan ve diğ., 2000b),
Barbus conchonius (Abad ve diğ., 1987), Sparus auratus
(Abad ve diğ., 1987), Poecilia reticulata ve Leuciscus idus
melanatus’da (Holm ve Holmgren, 1989) yapılan çalışmalarda
Gastrin-1 immunreaktivitesinin ilk ve orta bağırsakta oldukça
yoğun olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu IR’yi gösteren hücrelerin
Gadus morhua’da (Jonsson ve diğ., 1987) bağırsakların
başlangıcında yaygın olarak bulundukları saptanmıştır. Bu
çalışmada sazanda genel olarak tüm bağırsak bölgelerinde bu
immunreaktivitenin yer aldığı; özelliklede ilk bağırsakta
yoğunluğun fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmadaki
bulgularla uyumlu olarak Leuciscus idus melanutus (Holm ve
Holmgren, 1989), Squalus acanthias (Holmgren ve Nilsson,
1983), Carassius auratus (Himick ve Peter, 1994) türlerinin
bağırsaklarında, Ambystoma mexicanum’un (Maake ve diğ.,
2001) gastrointestinal kanalı boyunca sinir tellerinde bu
immunreaktivitenin gözlendiği bildirilmiştir.
Rajjo ve diğ., (1988) Amia calva ve Lepomis
macrochirus midelerinde bu CCK-8 IR’ sini gösteren
hücrelerin bulunmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada
Cyprinus carpio’nın mide bölgesinde yoğun bir şekilde
bulundukları saptanan CCK immunreaktif hücrelerin aynı
zamanda Salmo gairdneri (Vigna, 1985), Gadus morhua
(Jonsson ve diğ., 1987) ve Oncorhynchus mykiss
(Barrenechea ve diğ., 1994) türlerinin midelerinde de
bulunduğu bildirilmiştir.
Bazı balık türlerinde CCK-8 immunreaktif hücreler
bağırsağın proksimal bölümünde bulunmaktadır (Dezfuli ve
diğ., 2003; Bosi ve diğ., 2005). Bu çalışmada her bağırsakların
bütün bölgelerinde bulundukları saptanan CCK immunreaktif
hücrelerinin aynı zamanda Sparus auratus (Abad ve diğ.,
1987), Amia calva ve Lepomis macrochirus (Rajjo ve diğ.,
1988), Scyliorhinus stellaris (Cimini ve diğ., 1989),
Oncorhynchus mykiss (Boerlegui ve diğ., 1992) ve Anguilla
anguilla (Domeneghini ve diğ., 2000), Coreopeca herzi (Lee
ve diğ., 2004) türlerinin bölge belirtilmeksizin bağırsakların
tüm bölümlerinde bulunduğu ancak Carassius carassius
(Himick ve Peter, 1994) ve Ambystoma mexicanum (Maake
ve diğ., 2001) türlerinde bağırsağın ilk kısmında yoğun olarak
bulunduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada ise yoğunluğun orta
bağırsak kısmında fazla olduğu tespit edildi. Midesiz bir
teleost olan Zacco platypus (Ku ve diğ., 2004) türünün orta
bağırsak bölgesinde yoğunluğun fazla olduğu bildirilirken, bu
çalışmadaki midesiz teleost türünde de (Cyprinus carpio)
benzer bulgular elde edildi. Carassius auratus (Himick ve
Peter, 1994) ve Salmo trutta’nın (Dezfuli ve diğ., 2000)
bağırsak bölümlerinde Ambystoma mexicanum’un (Maake ve
diğ., 2001) gastrointestinal kanalı boyunca sinir tellerinde,
Anguilla anguilla (Domeneghini ve diğ., 2000)’nın bağırsak
kas arası myenterik pleksuslarında ve propriya-submukoza
tabakalarında, Scyliorhinus stellaris’in (Cimini ve diğ., 1989)
bağırsak sinir telleri ve kas dokularında CCK-8 immunreaktif
hücrelerin lokalize olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada Cyprinus
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carpio’da benzer bulgular elde edilmiştir.
Rajjo ve diğ. (1989) Amia calva mide lamina
epitelyalisinde VIP-IR hücrelerinin yoğun olarak yer aldığını ve
bunun da gastrik asit sekresyonu ile ilgili olduğunu
bildirmektedirler. Bu çalışmada da midede bu hücreler yoğun
olarak gözlendi. VIP immunreaktif hücrelerin Gadus morhua
(Jensen ve diğ., 1987), Coreoperca herzi (Lee ve diğ., 2004)
ve Oncorhynhus mykiss’in (Holmgren ve diğ., 1986;
Barrenechea ve diğ., 1994) gastrointestinal kanalının
tamamında bu hücrelere rastlanmadığı, Amia calva’da (Rajjo
ve diğ., 1989) ise oldukça az sayıda olduğu bildirilmektedir.
Midesiz bir teleost türü olan Barbus conchonius türünde
VIP immunreaktif hücrelerin tüm gastrointestinal kanalda
gözlendiği, anterior bağırsakta yoğunluğun az olduğu
bildirilmektedir (Rombout ve Reinecke, 1984). Bu çalışmada
sazanda bu hücreler tüm gastrointestinal kanal boyunca
gözlendi. Çalışılan Cyprinus carpio’da Barbus conchonius
(Rombout ve Reinecke, 1984) türünde olduğu gibi yoğunluğun
bağırsağın ilk kısımında daha az olduğu saptandı. VIP
immunreaktivitesinin Carassius auratus ve Oreochromis
mossambicus türlerinin bağırsak bölgelerinde oldukça yoğun
olduğu (Kiliaan ve diğ., 1997), Zacco platypus (Ku ve diğ.,
2004) bağırsaklarında ise gözlenmediği bildirilmektedir.
Anguilla anguiilla (Domeneghini ve diğ., 2000) türü ile uyumlu
olarak bu çalışmada VIP immunreaktif hücreler bağırsaklarda
orta yoğunlukta gözlendi. Ambystoma mexicanum’un (Maake
ve diğ., 2001) gastrointestinal kanalı boyunca sinir tellerinde,
Salmo trutta (Dezfuli ve diğ., 2000; 2002), Carassius auratus
ve Oreochromis mossambicus’un (Kiliaan ve diğ., 1997)
bağırsak bölümlerinde sinir tellerinde, Anguilla anguilla’nın
(Domeneghini ve diğ., 2000) bağırsak bölümlerinin kas arası
myenterik
pleksuslarında
ve
propriya-submukoza
tabakalarında, Squalus acanthias (Holmgren ve Nilsson,
1983), Gadus morhua (Jensen ve diğ., 1987), Lepomis
macrochirus ve Amia calva (Rajjo ve diğ., 1988), Scyliorhinus
stellaris (Cimini ve diğ., 1989) bağırsak myenterik pleksus sinir
telleri, gangliyon hücreleri ve kas tabakasında bu
immunreaktivitenin gözlendiği bildirilirken, bu çalışmada da
benzer bulgular saptandı.
Amia calva (Rajjo ve diğ., 1989)’da yapılan bir çalışmada
bombesin immunreaktif hücrelerinin mide bölgesinde yaygın
biçimde bulundukları bildirilmiştir. Bu çalışmada da genişlemiş
ön bağırsak bölgesinde yoğunluğun fazla olduğu tespit edildi.
Ancak Oncorhynchus mykiss’de (Barrenechea ve diğ., 1994)
bombesin immunreaktivitesinin mide bölgesinde az sayıda
gözlendiği bildirilmektedir.
Salmo trutta (Dezfuli ve diğ., 2003) bağırsaklarında az
sayıda bulunduğu belirtilen bombesin IR hücrelerin bu
çalışmada belirtilen bölgelerde orta yoğunlukta bulundukları
saptandı. Anguilla anguilla’da bu immunreaktivitenin bağırsak
bölgelerinde gözlendiği bildirilmiştir (Domeneghini ve diğ.,
2000). Parazitli ve parazitsiz Salmo trutta’larda bombesin
immunreaktif hücrelerin ise az sayıda olduğu bildirilmiştir
(Dezfuli ve diğ., 2003). Bu çalışmada genel olarak bağırsak
bölgelerinde bu hücreler gözlenirken, Coreoperca herzi (Lee
ve diğ., 2004) ve Zacco platypus (Ku ve diğ., 2004)
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bağırsaklarında bu immunreaktiviteyi gösteren hücrelere
rastlanmadığı bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara
benzer biçimde Rajjo ve diğ. (1989) Amia calva’nın
gastrointestinal kanalına ait sinir tellerinde bu
immunreaktivitenin gözlenmediğini bildirilmiştir.
Bu çalışmada bağırsak bölümlerinde sekretin IR
hücrelerinin orta yoğunlukta tespit edilmesi Dezfuli ve diğ.,
(2003) ve Bosi ve diğ., (2005)’nin bulguları ile uyum
göstermektedir. Öte yandan Zacco platypus (Ku ve diğ., 2004)
ve Coreoperca herzi (Lee ve diğ., 2004) türlerinde bu
hücrelerin bağırsakların dışında midede (Lee ve diğ., 2004)
bulunmadığı bildirilmektedir. Mideli Sparus auratus ile midesiz
Barbus conchonius (Abad ve diğ., 1987) türleri ile benzer
biçimde, bu hücrelerin mide ve bağırsaklarda bulunduğu tespit
edildi. Bu çalışma ile uyumlu olarak Salmo trutta’nın (Dezfuli
ve diğ., 2000) bağırsak sinir tellerinde bu immunreaktivitenin
gözlenmediği bildirilmiştir.
Bu çalışmada olduğu gibi somatostatin-14 immunreaktif
hücrelerin Ambystoma mexicanum (Maake ve diğ., 2001),
Oncorhynchus mykiss (Barrenechea ve diğ., 1994)
Osteoglossomorpha türleri (Al-Mahrouki ve Youson, 1998),
Pelteobagrus fuluidraca, Monopterus albus, Siniperca chuatsi
(Pan ve diğ., 2000a), Zacco platypus (Ku ve diğ., 2004),
Coreoperca herzi (Lee ve diğ., 2004) türlerinin mide ve
bağırsaklarında lokalize olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma ile
uyumlu olarak somatostatin-14 immunreaktif hücrelerinin
Coreoperca herzi (Lee ve diğ., 2004) midesinde yoğun olarak
gözlendiği bildirilmiştir.
Midesiz teleost türlerinde (Hypophthalmichthys molitrix,
Aristichthys nobilis, Carassius gibelio, Megalobrama
amblyocephala, Ctenopharyngedon idellus, Mylopharyngodon
piceus) yapılan çalışmada somatostatin-14 immunreaktif
hücrenin ilk ve orta bağırsakta çok sayıda olduğu bildirilmiştir
(Pan ve diğ., 2000b). Bu çalışmada Cyprinus carpio türünde
de özellikle bu hücrelerin orta bağırsak bölgesinde yoğun
olduğu
gözlendi.
Bu
çalışmada
somatostatin-14
immunreaktivitesi gösteren hücrelerin gastrointestinal kanal
boyunca lokalize oldukları tespit edilirken, Coreoperca herzi
(Lee ve diğ., 2004) gastrointestinal kanalında somatostatin-14
immunreaktif hücrelerinin midede oldukça yoğun olmasına
karşın bağırsaklarda gözlenmediği bildirilmiştir. Al-Mahrouki
ve Youson (1998)’ın farklı balık türleri Osteoglossum
bicirrhosum, Scleropages jardini, Pantodon buchholzi,
Notopterus chitala, Gnathonemus petersii ile yapmış olduğu
çalışmalarla uyumlu olarak somatostatin–14 IR hücreleri mide
ve bağırsaklarında yoğun olarak gözlendi. Amia calva mide ve
bağırsaklarında ise somatostatin-14 immunreaktif hücrelerinin
az sayıda bulunduğu bildirilmektedir (Youson ve diğ., 2001).
Anguilla anguilla (Domeneghini ve diğ., 2000) bağırsaklarında
bu hücreler tüm bağırsak bölümlerinde, Zacco platypus’da (Ku
ve diğ., 2004) ilk ve orta bağırsağında gözlendiği bildirilmiştir.
Bu çalışmada tüm bağırsak bölgelerinde bu hücreler tespit
edildi. Bu çalışma ile uyumlu olarak Ambystoma
mexicanum’un (Maake ve diğ., 2001) gastrointestinal kanalı
boyunca, Pelteobagrus fulvidraco ve Siniperca chuatsi (Pan
ve diğ., 2000a) bağırsak kas arası sinir pleksuslarında,

Anguilla anguilla (Domeneghini ve diğ., 2000) bağırsak kas
arası myenterik pleksuslarında ve propriya-submukoza
tabakalarında somatostatin-14 immunreaktif hücrelerin tespit
edildiği bildirilmiştir.
Salmo salar türünün parazit taşıyan örneklerinde
bağırsağın bağ dokusundaki mast hücrelerin yüksek oranda
histamin salgıladığı belirtilmiştir (Reite, 1997). Oncorhynchus
mykiss’e toksik maddeler verildiğinde bağırsaktaki histamin
immunreaktivitesinin arttığı bildirilmiştir (Ellis, 1985).
Oncorhynchus mykiss (Fairgrieve ve diğ., 1994) ve Gadus
morhua (Bomgren ve diğ., 1998) da yapılan çalışmalarla
benzer biçimde bu çalışmada da histamin IR’sinin midede
yoğun biçimde bulunduğu saptandı. Barrenechea ve diğ.,
(1994)’nin yine Oncorhynchus mykiss de yapmış oldukları
çalışmada bu hücrelerin midede gözlenmediği bildirilmiştir. Bu
çalışmada bağırsaklarda yoğun bir şekilde bulundukları
saptanan histamin immunreaktif hücrelerinin, aynı zamanda
Oncorhynchus mykiss (Ellis, 1985), Salmo salar (Reite, 1997),
Dicentrarchus labrax (Paleologos ve diğ., 2004) türlerinin
bağırsaklarında da bulundukları bildirilmiştir. Ayrıca bu
çalışmada elde edilen bulgularla uyumlu olarak bağırsak
lamina epitelyalisinde bulunan bu hücrelerin Dicentrarchus
labrax (Paleologos ve diğ., 2004) ve Salmo salar (Reite, 1997)
türlerinin bağ dokusunda lokalize olduğu bildirilmiştir.
Bomgren ve diğ., (1998)’nın Gadus morhua’da elde ettikleri
bulgularla uyumlu olarak histamin immunreaktivitesi gösteren
hücrelerin midede bağ dokusunda da bulunduğu tespit edildi.
Sonuç olarak; bir tatlı su balığı olan sazanda
immunreaktif hücrelerin genelde mide olarak adlandırılan
özofagustan sonraki genişlemiş bölgede (genişlemiş ön
bağırsak bölgesi), bağırsaklara oranla daha fazla olduğu
belirlendi. Bağırsaklarda ise bu hücrelerin orta bağırsak
bölümünde daha fazla olduğu tespit edildi.
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