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SIGIR, KOYUN VE KEÇİNİN PANKREASINDA A VE B HOCRELER!.
ÜZERİNE MORFOLOJİK ÇALIŞMALAR

Narİn Liman**

Morphologica1 studieıı on the A and B cells of pancreaıı of eattle, sheep
and goat.

Sumnıary: Prese,zt stud.Y has batı condueted with a ı,;ew to determine
the eorreldlion between low hlood glueose-lf.vels in the rum;nants, as compared
witlz other domestic animals, and the numhers of A and B eells in the islels.
Cattles, sheep and goats in various age groups (fetal, 'young and adult) have
been used in the researeh.

In the study development of ruminants panereas it h:ıs been observed that
the islet cells and the acini in feUlI stages orginated from iaitial duels. Two
types of islets; namely large and small were found in this stage. Larger islets
were located in the intertobuler eonnectiı'e tissue, Whereas small on11Swere scat-
tered among acini.

The other islet (''Pes were Blood islels, that were observed in the 20 th
week in catıle /ıtus, but in the 6 th week in sheep and goatfetuses. Blood islets
were also obseroed in tlZe lambs up to 15 days of age and in the kids up to 10
da)'s of age.

In the fetal and even )'oU/ıg (in lambs and kids up to 1.5 months of age)
stages of the sheep and the goat were lixed islels with densell'-paeked nuelei,
that these isletes wc!rt! loeated between acini and sometimes bı the eonne(tive
t;sS1U: .

A eells were anaaged formed a ereseent of the peripheı)l of the islels. Ho-
wevu B cells were scattered throughout the islets. Cells that eould be silver imp-
regnated were located asimilar position of A cells, !IOUleverthese cells had one
or two ertensioııs.

As a result, in goat fetuses A eells were more abundant in smaller islels
than the other species (bı eattle % 15, in sheep % 9, in goat % 20). In .voung
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stages A cells ınre Izighcr in tlıe slzeep thal/. in the goat (in l'Jmb % 5- ıo, itl
kid % 6-9). Among in the adıılt ruminants ,tue also the Izighest number. in
the goat (in caule % 7-8, in S!ıCfP % 2--3, in gIJ'Jt % 10---11).

Özet: Ruminantlarda, diğer evcil hayvanlara ghe kan glikoz düzeyin-
deki düşüklüğiitı, adacıklardaki A ve II hüc,"elerinin sayıları ile olan ilişkiritıi
belirlemek amacıvla yapılan bu çalışmada, f.'ital, _ı'(wru ve erişkin dönemlerin-
deki sığır, ko.yım oe keçi/N kullanıldı.

Rltminant pankreasının gelişimi incelendiğinde, fötal dönemde adacık
hücrelerinin ve asimısların akıtıcı kanallardan Mkeıı aldıkları giiz!endi. Bu dö-
nemde bÜj!iik ve küçük olmak ü::ere iki adacık tipi belirlendi. Büyük ad.ıcrklar
interlobuler bağdokuda, küçük adacıklar ise asinuslar arasında yerle~miiti.

Sı,ğır fiiliislerinde 20 haft'llıktan, ko..yunve keçi fötüslerinde ise 6 haftalık-
tan itibaren gözlenen bir b{l-.şkaadacık tipi de kan adacıklarıydı. Bu adacıklar
15 giinliiğe kadar olan kuzu ve 10 günliik oğlaklarda da görüldü. Koyun ve
keçinin fütal ve hatta )'avru döneminde (1,5 q,ylığa kadar olan kuzu ve oğlak- .
larda), asinuslar arasında ce bazen bağdokuda, çekirdekleri yoğun şekilde bira-"
rada hititman "çekirdek yoğun adacıklar" saptandı.

Adacıklarda A hücreleri, per(ferde veyarımq,y şeklinde dizilmişti. B hüc-
releri ise adacıkların LUrtarafına d'lğılmıştı. Gümüşle impregne olan hücrelerin,
A hücrelerininkine benzer bir konumda yerleJtiği.l!.yrua bir veya iki uzantıya
sahip oldukları gözlendi.

Sonuç olarak, fötal dönemde küçük adacıklardaki A hücreleri, kefide diğer.
türlere göre daha .tadadır (s"ifırda % 15, koyunda % 9, keçide % 20). Yavru
döneminde A Iıürreleriııin oranı ko..:vundakefiden daha yüksektir (koyund'.l %
5--10, keçide % 6-9). EriJkin rumiııant türleri arasında yine ti/ı)'üksek değer
keçidedir (sıi.ıl'da % 7-8, kOJ!unda % 2-3, kf(ide % 10-11).

Giriş

Pankeeas, kimi sindirim enzimlerinin yapımından sorumlu olan
ekzokrin bölüm ile vücudun karbonhidrat metabolizmasının regülas-
yonunda roloynayan insülin ve glukagon hormonlarını üreten en-
doktrin bölümden oluşur (2,3).

Pankrcasın cndokrin bölümü olan Langerhans adaeıkIarı, orga-
nın her tarafına düzensiz dağılmış, damardan zengin bir bağdoku": .
dan kapsül ile sarılı, soluk boyanan hücrelerden oluşur (I 6,24). Ada-
cıklar ckzokrin bölüm tarafından kuşatılmış olup, genellikle yuvarlak
veya ovaıdır (6).
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Fötal dönemden erişkin döneme kadar sığır pankrcasın da büyük
ve küçük olmak üzere iki ayrı tip adacık bulunduğu bildirilmektedir
(4,9). Büyük adacıklar 100-1600 mikron çapında olup interlobuler
bağdokuda, 25-200 mikron çapındaki küçük adacıklar ise asi~,!slar
arasında yerleşmiştir. Sığırda endokrin bölümün, organın t,ümüne göre
göre;celi volümü yaşa bağlıdır ..,Bu oran 6 aylık fötüsde % :30 iken,
yeni doğanlarda % lO'a, erişkinlerde ise o~~ 5'e kadar düşer (4).

Koyunlarda da ,büyük ve küçük olmak üzere iki adacık tipinden
söz edilmektedir. Bunlardan,büyük' adacıklar doğuma yakın fötüslerde
100-1000 mikron, daha çok erişkinIerde bulunan küçük adacıklar
ise 50-1 00' mikron çapındadırlar (13). Koyun pankreasında organo-
genezisin incelendiği bir çalışmada (12), gebcliğin 39-40. günlerinde
(6 haftalık) "kan adacıkları" olarak adlandırıUm adacıkların geliş-
meye başladıkları bildirilmektedir, Gebeliğin 120-140. günlerindeki
koyun fötüslt+inin pankreasını inceleyen Grossner (I 1) de kan ada-
eıklarından sözetmekte ve kan adacıklarını şöyle tanımlamaktadır:
"Genellikle interlobular bağdokuda, bazen de lopçukların periferinde
bulunan adacıklar, tiroid bez! follikülerini andıran bir yapıya sahip-
tir. Adacığın merkezinde bir kan gölü, periferinde de bir veya iki sıra
halinde B hücreleri bulunmaktadır. Kan adacıklarında merkezi kan
gölünü B .hücrelerinin kuşatması, endotel hücrelerinin bulunmaması
tipiktir." Aynı araştırıcı koyunun fötal pankreasında kan adacıkların-
dan başka, "çekirdek yoğun adacıklar" olarak adlandırılan adacık
tipinin varlığırid~n sözetmekte ve hu adac;klarda merkezi bir çekir-
dek yığınını B hÜcrelerinin kuşattığına, ayrıca Langerhans adacıkları-
nın bu adacık tipindengeliştiğine de değinmektedir.

Memelilerde endokrin pankreas bölümü insülin, glukagon, so-
matostatin ve pankreatik polipeptid hormonlarını salgılayan B,A,D
ve pp hücrelerinden oluşmuştur, ,Bu hücre tiplerinin sığır, koyun ve
keçinin Langerham adaeıkIarında da var olduğu bildirilmektedir
(4,20;21,22,23) .

o 000 i ..A Hü.:releri

Masson'un trichrom ve Gomori'nin chrom alum hematoxylin-
phloxine (.i 7)metodlan ile parlak kırmızıya boyanan A hücreleri,
alkolde erimeyen ve arjirofilik olan granüller içerirler (6). Sığır fötüs-
lerinde bu hücrelerin adacıklarınhem periferinde hem de içinde yer-
leştilderi saptanmıştır (I 9,22). Gevişgetirenlerin diğer türlerine göre
koyunda A hücreleri, sayıca B hücrelerinden çok daha az olup genel-
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liklc oval, bazen de yuvarlağımsı, 5,.7 mikl'ançapında ökromatik
birer çekirdck taşırlar (IL ,JR).

Keçilerde A hücrelerinin, adac,klarin perirerinde yerleştiği ve
B hücrelcrinden daha az sayıda bulundukları tespit edilmiştir (2l}.
A hücrelerinden glikojen(jlit~k aktiv;teye ~ahip, kan şeker düzeyini
yükselteG glukagon horme'I; Ll verilir.

2. R Hürreler;

Betahücreleri olarak da anılan bu hücrelerin, Gomori'nin chrom
alum hematoxyline-phloxine gibi özel boya reaksiyonlarıl'la .(l7)
göze çarpmasında beta granülleri adı verilen granülkri rol oynarlaı::;
bu granüller kanın şeker düzcyini dü~üren insülin' hormon unu içerir-
ler. Banting ve Best'in (1922) sığır panreasından ,ilk imülini izole-ct-
me:ıinden bu yana, ruminant pankreasının zengin bir insülin kaynağı
olduğu bilinmektedir (4i. "

Sığır pankreasında B hücreleri, adacıklardaki total h~cre popü-
lasyonunun % 7ü-80'ini oluştururlar (8). Koyunda ise bu Ol'an %
98'dir (6,8). Yapılan immunositokimyasal çalışmalar, keçilerde de bu
hücrelerin diğer hücrelerden daha bol olarak bulun~uğunu göster-
miştir (21). Gevişgetirenlerin bütün türlerinde B h~crelerinin, ada-
cıkların merkezinde lokalize oldukları saptanmıştır, (6,2J).

3. n Hücreleri

Genellikle A hücrelerine bitişik olarak bulunan D hücrekri ,ıg
biçimindedirler ve A hücrelerinden daha küçüktürler. Sığlı'da ada-
cık hücre popülasyonunun yaklaşık, % 5'ini oluştururlar (19). Gros~-
ncı' (ll L Hellerstrom ve Hellman'ın gümüşleme yöntemiyle saptaQ!ğl
D hücrelerinin uzantılarasahip olduğunu ve bu uzantlların genişle-
yerek uç ayakçıklar oluşturduğunu bildirmiştir.

D hücreleri, ddta granülleri adı verilen granüllcre sahiptirler
(4); bu granüller somatostatin hormon u içerirlcr. Pankreasdaki so-
matostatinin insülin ve glukagon hormonlarınınfsabnımını inhibe et-
tiğine inanılmaktadır (20,22). ' .

4. pp Hücreler;

Sığlı'da pankreatik polipeptid hücreleri. nispeten büyü~ olup,
bunlardan bazıları uzun veya kısa bir sitoplazmik uzant1ya. sahiptir
(19). Sığır fötüs ve yeni doğanlannda PP hücreleri birkaç adacıktaitek
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tek veya 2-3 hücrelik gruplar halinde dizilmiş Olllp, pankreasın pp
içeriği insülin, glukagon ve somatostatinden daha azdır (22).

Erişkin koyun ve keçilerde pp hücrelerinin dağılımı B hücrcleri-
ninkine benzerse de, geneııikle adacıkların büyük bir bölümünde bir
birlik oluştururlar. Bu hücrelerin sahip olduğu granüııer pankreatik
polipeptid hormonunu içerirler. Bıı hormon midenin tuz asidi üreti-
mini durdurur ve gastrinin antogonisti olarak etki yapar: ayrıca ck-
zokrin pankrea~;ın sckresyonıın ii da zayıflatır (.'»).

Bıı literatür bilgilerinin ışığ-ında evcil gevişgetirenlerin fötüs,
yavru ve erişkinlerinde adacık tipleri ve bölümlerinin saptanması ilc,
adacıklardaki total hücre popülasyonu içinde A ve B hücrelerinin
morfolojik yönden karşılaştırmalı bir biçimde ortaya kenması, ince-
lenmeye değer görüldü.

Materyal ve metot

Araştırmada fötlls, yavru ve erişkin olmak üzere çeşitli yaş grııp-
larındaki sığır, koyun ve keçiler kuııanıldı. Pankreasda adacıklann
organ içindeki dağılımları farklılıklar gösterdiği iC;iı~,materyal alı-
mında lobus pankreatis dekster, korpus pankreaıis ve lobııs pankreatis
sinister olarak üç değişik bölge scçlldi. Fötüsjcrde pankreaDn küçük
olma'!ı nedeniyle bölge ayırımı yapılmaksızın matnyal alındı.

Fötal dönemin incelenmesi amacıyla i5-34 haftalık sığır, 9--20
haftalık koyun ve i2- i5 haftalık keçi olmak üzere toplam 15 fötüs
kullanıldı. Yavru döneminin incelenmesi için gerekli pankreas örnek-
leri i günlük-5 aylık kıızu ve 5 günlük- 1,.1 aylık oğlak olmak üzere
toplam LO hayvandan sağlandı. Sığlı'ın yavru dönemine ait materyal
olanaklar yetersiz olduğu için alınamadı. .Erişkin dönemindeki pank-
reasın morfolojisini incelemek amacıyla i-4 yaşlı sığır, i-3 yaşlı kcyun
ve 1,5--3 yaşlı keçi olmak üzere 15 hayvan kullanıldı.

Çeşitli gelişim aşamalarında alınan pankreas örnekleri ışık mik-
roskopik incelemeler için merküri formül salin ve formol alkolde te~pit
edildi. Formol alkolde tespit edilen parçalar direkt olarak, merküri
formol salin ile tespit edilenler ise 25 dakika distile suda yıkandıktan
sonra, dereceli alkollerden, metil henzoattan ve benzoııerden geçiri-
lerek paraplastta bloklandılar. ~ıerküri Iı}rmol salin tespit solüsyonu
ile tespit edilen parçalardan alınan 7 mikl'ün kalınlığmdaki seri ke-
sitler, pankrea<m A ve B hücrelerini incelemek ve adacık tipleri ile
volümlerini saptamak amacıyla Gomori'nin chrom alum hematoxyli-
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ne-phloxine (I 7) boyası ilc boyandılar. Formol alkolde tespit edilen
parçalardan alınan 6 mikl'on kalınlığındaki seri kesitler ise arjirofilik
hücreleri incelemek için gümüş impregnasyonu yöntemi (26) ilc bo-
yandılar.

Oküler mikrometre yardımıyla (25), her bir hayyanda toplam
LO adacığın ed, boyu ve derinliği ölçÜldü. Hücre sayımı ise adacık-
ların en geniş yüzeyinde yapıldı. Büyük adacıklar için 6.3, küçük
adacıklar için ise iO objektif büyütmesi kullanılarak birim alandaki
adacık sayıları belirlendi.

A ve B hücrelerinin dönemlere ve bölgelere göre yüzde oranları,
ortalama adacık ~ayıları, adacık çapları, alanları ve hacimleri sap-
tandı. Gruplar arasında variyasyon analizleri yapıldı (7). Farklılığın
istatistiksel açıdan önemli olduğu durumlarda Duncan testi yapılarak,
farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı tespit edildi.

Bulgular

A. Sığırda

a) Fötal dönem: Gebeliğin erken dönemindeki fötüslerin pank-
reası incelendiğinde embriyonal bağdokunun, parenşimden daha geniş
yer hpladığı görüldü. Ekzokrin ve endokrin bölümlerin oluşturduğu
lop ve lopçuklar, henüz tam anlamıyla şekillenmemişti. Adacık hüc-
releri ve asinusların, akıtıcı kanallardan köken aldıkları gözlendi (Şe-
kil I). Fötal dönemde büyük ve küçük olmak üzere iki adacık tipi be-
lirlendi. Büyük adacıklar interlobuler bağdokuda, küçük adacıklar ise
asinuslar ara~ında yerleşmişti.

Sığır fötüslerinde 20 haftalıktan itibaren kimi büyük adacıklar-
da, adacığın içinde çok genişlemiş bir kapilar damarın bulunduğu
görüldü. Merkezi bir kan gölünü andıran bu kapiları andotel hücre-
leri olmaksızın B hücreleri kuşatmaktaydı (Şekil 2). Kesitler incelen-
diğinde kan adacıklarının çeşitli gelişim aşamalarına rastlandı. Fötal
dönemin sonlarına doğru kan adacıklarının sayılannın azaldığı göz-
lendi. .

Adacıklarda A hücreleri genellikle toplu halde ya markezdeya
da periferde yarımay şeklinde dizilmişlerdi. Bu hücreler oval veya yu-
varlak şekilli olan ökromatik birer çekirdeğe sahiptiler. Adacıklarda
başat hücre durumundaki B hücreleri adacığırı her tarafına dağılmış
olup, bir veya iki çekirdekçik içeren, yuvarlak birer çekirdek taşımak-
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Şekil i. 15 haftalık sığır fötüsünde akıtıeıkanaldan köken alan adacık ve asinuslar. ai akı.
tıC! kanal, b) asinu>, c) adacık, d) ba~doku. X273.

Figure i. Islet eclIs and the asini in 15 week old eattle fetus originated fronı. initial ducts.
a: Initial duct, b: Acinus, e: !slet, d: Conne~tive Tismc. X 273.

Şekil 2. 20 haftalık sığırföttlsünde ka;' adaeıliı. KG: kan gölü. X480.
Figure 2. Blooa islet iıı20 week old eaıı1c fetus. KG: lllüod see. X 480.
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taydılar. Cümüşıe impregne olan hücreler, adacıkların ortasında veya
periferinde yerleşmişlcrdi. Bazen oval şekilli bazen de kısa uzantılı
olarak gözlenen bu hücrelere akıtıcı kanaııarın duvarında ve etrafında
da rastlandı; ayrıca kan adacıklarının duvarında yerleştikleri de gö-
rüldü. Ökromatik ve ova i çekirdekli olan bu hücrelerin sayılarının ge-
beliğin sonuna doğru arttığı dikkati çekti.

Bütün bu morfolojik bulguıarın yanısıra, bağdoku içerisinde nö.
roinsüler kompleks ve sinir teli demetierine rastIandı.

b) Erişkin dönem: 1 yaştan itibaren incelenen erişkin sığır
pankreasında, in terlobuler bağdokunun çok azaldığı buna karşılık
e~zokrin dokunun hacim ce artmış olduğu dikkati çekti. Bu dönemde
büyük adacıklaı'a rastlanmadı. Küçük adacıklar genelde oval veya
yuvarlak olup, fötal döneme göre oldukça büyümüş ve açık renkli
kompleksler olarak belirginleşmişti. B hücreleri adacığın her tarafına
dağılmış, A hücreleri ise adacıkların periferinde yanmay şeklinde
dizilmişti (Şekil 1A). Bu hücreler bazı adacıklarda bcl miktarda, bazı-
larında ise daha az idiler ya da hiç bulunmayabiliyorlardı. Gümüşle
impregne olan hücrelerin oval veya armut ~eklinde olduklan görüldü.

Şekil 3. i yaşlı sığırda Langcrhans adacığında A ve B hücreleri. A: A hücreleri, B: B
hücreleri, oklar: kapilar damarlar.X 400.

Figure 3. A and B eells in the Langerhans islets are i year old in cattlo. A: A eells, B: B
eells, arrows: blood vcssel. X 400.
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B. Ko)'unda

a) Fötal dönem: Gebeliğin erken dönemindeki koyun fötüsleeinin
pankreaslan incelendiğinde ekzokrin dokunun birkaç asinus grubu
halinde olduğu ve aralarında ~eniş bir embriyonal bağclokunun bu-
lunduğu gözlendi. Adacık ve asinusların akıtıcı kanallarla birlikteliği
dikkati çekti. Gebeliğin sonlanua doğru ckzokrin doku hacmi artmış,
asinuslar' arasındaki bağdoku azalmı~ lop ve lopçuklar helirginleşmişti.

Sığlı'ın fötal döneminde olduğu gibi burada da büyük ve küçük
olmak üzere iki adacık tipiyle karşıta.şıldı. Büyük arlacıkların bazıları
kan adacıklarıydı. Kan adacıklarının 14 haftalık dönemde en yoğun
olduğu, 19-20 haftalık fötüslcrde ise sayılannın azaldığ'ı görüldü.

Bu adacık tiplerinden başka, ı6 haftalıktan itibaren gözlenen bir
adacık tipi de çekirdek yoğun adacıklarclı (Şekil 4). Asinuslarla ilişkili
olan bu adacıkları oluşturan hücreler, hetcrokromatik birer çekirdeğc
sahipti ve sitoplazmaları oldukça azdı. Gebeliğin sonuna yakın fötüs-
lerde küçük adacıkların büyük çoğun luğıın u çekirdek yoğun adacıkların
oluşturduğu dikkati çekti. 19 haftalıktan itibaren asinııslar arasında
açık renkli kompleksicr olarak ortaya çıkan adacıklara da rastlandı

Şekil 4, lG haftalık koyun fötüsünde çekirdek yoğun ve açık renkli adacıklar, ç: çekir-
dek yoğun adacıklar, L: açık renkli adacık.X400.

Figure 4, Denscly-packed nuclei and light colour islets in lG week old sheep fetus. ç: den-
sely-packed nuclei iskt, L: light colom islet. X 400.
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Küçük adacıklarda A hücreleri tek tek ve periferde yerleşikri;
bunların granülleri hücrenin kapilara dönük yüzünde toplanmıştı.
B hücreleri adacıkların her tarafına dağılmı5tı. Gümüşlenen hücreler
tek tek ve periferde yerleşmişlerdi; ancak bazan adacıkların urtasında
da görüldüler. Bu hücrelerin bir veya iki adet kısa uzantıları vardı.
Ender olarak büyük adacıklarda da gözlenen bu hücrelerç 5inir hüc-
releriyle birlikte nöroinsüler kompleks içinde rastlandı.. Ayrıca kan
adacıklarının ve akıtıcı kanalların duvarında da bulundiıkları belir-
lendi.

b) Yavru dönemi: i günlük kuzudan itibaren açık. renkli ada-
cıkların hem interlobuler bağdokuda, hem de asinuslar arasında
artmaya ba5ladığı görüldü. Bu adacıklardaki hücreler, çapları 6-8
mikron arasında değişen ökromatik birer çekirdeğe sahiptiler. Doğum-
dan itibaren 5 aylık kuzu dönemine kadar büyük adacık sayısının ol-
dukça azaldığı dikkati çekti. Yine kan adacıklarının sayıları azalmış
ve 15 günlükten itibaren görülmemeye başlamıştı. Çekirdek yoğun
adacıklar da, ancak 1,5 aylığa kadar olan kuzularda gözlenmekteydi.

A ve B hücrelerinin gerek yerleşimleri, gerekse morfolojik özellik-
leri fötal dönemle aynıydı. Adacıklarda mitotik figürlere (I 5 günlüğe
kadar olan kuzularda) ve çekirdek çapları 10-13 mikron olan iri çe-
kirdekli, soluk sitoplazmalı hücrelere de rastlandı. Gümüşle impregne
olan hücrelerin i günlük kuzuda oldukça artmış olduğu ve adacıkları
çepeçevre ve yarımay şeklinde kuşattıkları görüldü (Şekil 5).

c) Erişkin dönem: Bu dönemde sadece 1,5 yaşlı koyunuri lobus
pankreatis sinisterinde bir büyük adacık gözlendi. Küçük adacıklar
genelde ova i veya yuvarlak olmasına karşılık, atipik şekilli olanları da
vardı. Bu adacıklarda A hücrelerinin yerleşimi ve özellikleri diğer
dönemdekiıcı le aynıydı. Bu hücreler bazı adacıklarda bulunmaması-
na karşılık, bazılarında oldukça boldu. Adacıklarda B hücrelerinin ya
kapilarlar etrafında gruplar yaptığı ya da kordon şeklinde dizildiği
dikkati çekti. A hücrelerinin 3 yaşlı koyunda azalmış olduğu gözlendi.

C. Keçide

a) Fötal dönem: Bu dönemin başlangıcında asinuslar arasında
geniş bir embiryonal bağdokunun hulunduğu, 15 haftalıktan itibaren
ise gruplaşmaların artarak lopçukların şekillenmeye başladıkları gö-
rüldü. Bir akıtıcı kanaldan birçok asinus ve adacığın geliştiği belirlendi.
Sığır ve koyun fötüslerinde olduğu gibi burada da büyük v~ küçük
olmak üzere iki adacık tipi ayırtedildi. Büyük adacıklar küçük ada-
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şekil's:' i günlük kuzuda gÜm~le impregne.olan 'hücreler.x425.
, Figure 5. eells that are silver impregnatcd in ı dayold lambs. X 425.

dkların birleşrnesi sonucu şekillendiklerinden,' sınırları girintili'çıkın-
tılıydı. Küçük adacıklar ise oval ve yuvarlak şekillerde göI-üldüıcr.
Büyükadacıklardan hir. kısmı kan adacıklarıydı. Bu adacıklarda A
hücreleri oldukça fazlaydı. Kan adacıklarının gelişim aşamalarının
,sığır, ve koyununki iLCbenzerlik taşıdığı belirlendi. 14,5. haftalıktan
itibaren yineçekirdek yoğun adacıklar ve açık renkli adacıklar görül.
meye başladı. Keçininfötal döneminde de A ve B hücreleri, sığır ve
.koy~nunkilerıc aynı morfolojik ,özelliklere sahipti. Gümüşle impregne
olan hücrelerin oldukça fazla oldukları gözlendi. Adnus ve adacıklar-
da gık ı;ık mitotik figürlere dç rastlandı. .

b) Yavru dönemi: 5 günlükten başlayarak yavru dönemindeki
oğlakların pankreas ı incelendiğinde, ekzokrin dokunun hacim ce art-
'mış ,olduğu" lopvc:lopçuklarıntamameh şekillendiğigörüldü. Fötal
dönemde ölduğiIgibi bu dönemde de büyük ve küçük olmak üzereiki
adacık,tipi belirlendi. Büyük adacıklar, gruplarhalinde dizilmi~, ince
bir bağdokukitlesiyle. birbirinden ayrılmış ktiçük adacıklardan oluş-
muştiı. Bu adacıkların sayısının gittikçe azaldığı dikkati, çekti. -Kan
adacıkları da iO.günlükten itibaren gözlenmedi. Küçük adaeıkiarın
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çoğunluğunu oluşturan çekirdek yoğun adaciklar 1:5 aylıkoğlakı<ircla
da görülmekteydi .. Ayrıca aç'ık renkli adacıklara da. rastlandı. Bu'
morfolojik bulgular dı,mdaki özellikler temelde ayı1ıyclı.

. c) E~işkin dönem: Bu diinemde büyük adacık ı;'ayısınm oldukç.a'~
aialdığı, hatta pankreasın ı)azı bölgelerinde bu adaçıkların hiç bulun-o
madığı gürÜldü. Ekzokrin bölüm içerisinde daha açık renkli komp~
leksler halinde belirmiş olan küçükadacıkların çapl<:trınm artt,ğı dik- ,
katiçekti. Genelde hücrelerin yerleşimi ve morfolojik" özellikkri sığır
v~ koyunı.İnkilcrle benzerdi. .'

ı'ı-,

Tartışma.

Sığırın fötal, yavru ,'e er,işkin d<;>nemlerinde pankreasm end6krin
bölümü olan Langerhans adacıklarının büyük ve küçük olmak üzere,
iki tipinin buiunduğu bildirilmekte; büyük ~dacıklarm 100-1000':
mikron çapıncl1.ı.vc interlobukr bağdokuda', k.üçuk adacıkların ise'
25-200 mikrÖnçapında ve asİnuslar arasında yerlcştiklerinden söi~,
edilmektedir (4,9). Bu ç~lışmada 15-34 hartalık sığır fötüslerine ~it"
bulgular literatür bilgilerle paralel olup,küçük'adacıkların ortalam'{'
boyu 67 mikron, eni ise 66 mikron bulunmuştur. Büyük adacıkı<irda'
bu1eğerler 3.12 ve 225 mikronduı'. . . .' .-'

Bonner-Weir ve Lİke (4) sığırda endokrin ,bölümün, organın tü-
mü içerisindeki göreceli volümünün yaşa bağlı olduğunu, 6 aylık
fötüsde -bu oranın% 30 iken yeiıidoğanlarda %IO'a, erişkinlerde ise
% 5'e düştüğünü belirtmektedirler; Bu araştırmada fôtal ve erişkin
dönemlerinde endokrin bölümün, orga.nm tümü içerisihdeki göre'cdi'
volümü s~ptanmadı. Ayrıca literatürde' söiü edilen büyük adaciklar'
erişkin' dönemde 'görülmedi.

Küçük adacıkların 6 aylık sığır fötüsünde pankreasın % 24'ünü~
erişkinlerde ise % 5'ini oluşturduğu bildirilmektedir (4). Göreceli
volümdeki bu azalma, ekZokrin bölümün fazla g~lişmesihe bağlanmış;
ayrıca ortalama ad~cık çapının doğumda. '42 mikron, erişkinlCrdeise
132 mikron olduğu belirtilmiştir. Çalışmada sığırm yavru 'dönemine
ait materya] alinamadığından sadece erişkin' dönem karşılaştırılmış
olup, bu. dönemde küçük adacıkların en ve boylarının arttığı:
gözlenmiştir. Bu yönüyle bulgularınliteratürbilgileriylc paralellik
gösterdiği, ayrıcaadacıkların alan ve haCit11leri 'yönünden bölgeler'
arallİfarkhıhmmadığl belirlendi.'-" -"
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Literatür araştırmalarında, büyük ve küçük adacıkların birim
alandaki sayılarını bildiren herhangi bir bilgiye rastlanmadı. Fötal
dönemde birim alandaki adacık sayısı bakımından büyük ve küçük
adacıklar karşılaştırıldığında, küçük adacıkların daha fazla olduğu
görüldü. Erişkin dönemde de bölgeler arasında küçük adacık sayısı
bakımından bir fark bulunduğu ve farkın lobus pankreatis sinister'den
kaynaklandığı saptandı. Ayrıca erişkin dönemde fötal döneme göre
küçük adacık sayısının azaldığı belirlendi. Bu yöndeki bulguların,
küçük adacıkların yüzde oranlarının bildirildiği literatür bilgileriyle
(4) benzer olduğu görüldü.

Reddy ve Elliot (22) sığır fötüslerinde insülin, glukagon, soma-
tüstatin ve pankreatik polipeptid salgılayan hücrelerin, gebeliğin 100.
gününden itibaren görülmeye başladıklarını belirtmektedirler. 100
günlükten büyük sığır fötüsünde A hücrelerinin adacıkların hem peri-
ferinde. hem de içinde yerleştiğinden söz edilmektedir (19,22). Bu
hücrelerin çekirdeklerinin yuvarlağımsı ve hafifçe segmentli olduğu,
granüllerinin hücrenin kapilarıara dönük yüzünde toplandığı bildiril-
mektedir (I O). Bu araştırmada 15- 34 haftalık sığır fötüslerinde A hüc-
relerinin adacıkların merkezinde tck tek dağıldığı ya da adacıkların
periferinde yarımay şeklinde dizildiği görüldü. Literatürde söz edildiği
gibi çekirdeğin segmentli durumu belirlenemedi. Ayrıca A hücreleri-
nin granüllerinin yerleşimi bakımından bulguların literatür bilgile-
riyle paralel olduğu gözlendi.

Literatür bilgisinde A hücrelerinin granüllerinİn arjirofilik ol-
duğu (6) belirtilmesine karşılık gümüşleme yapıldığında bir veya iki
uzantılı hücreler göze çarptı. Ancak A hücrelerinin uzantılara sahip
olduğuna dair herhangi bir literatür bilgisiyle karşılaşılmadığından,
Nakajima ve Arkadaşları (19) tarafından iğ biçiminde ve uzantılı ol-
duğu bildirilen D hücrelerıne benzemesi nedeniyle bu hücrelerin
D hücreleri olabileceği kanısına varıldı.

Bonner-Weir ve Like (4) küçük adacıkların, içerdikleri hücrelere
göre B,D,A hücrelerini, B,D,PP hücreleri ve B,D,PP ve A hücrelerini
içerenler olmak üzere üç gruba ayrıldıklarını belirtmektedirler. Bu
araştırmada 1-4 yaşlı erişkin sığır pankreasına ait bulgular, A hücre-
leri ile ilgili olan literatür bilgileriyle paralellik göstermektedir. A
hücrelerinin adacıkların periferinde yerleştiği, bazı adacıklarda bol
miktarda, bazılarında ise hiç bulunmadıkları saptandığından bu ça-
lışma, Bonner-Weirv e Like (4)'ın A hücreleri ve küçük adacıklar ile
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ilgili görüşlerini desteklemektedir. Bu dönemde A hücrelerinin oran ı
% 7-9 arasında bulunmuştur.

Sığıı'da pankreas adacıklannın % 70-g0'ini oluşturduğu bildiri-
len (8) B hücrelerinin, gevişgetirenlcrin bütün türlerinde adacıklann
merkezinde lokalize oldukları belirtilmektedir (6,21). Bu çalışmada
1.1-34 haftalık sığır fötüslerinde II hücrelerinin başat hücre tipini oluş-
turduğu ve adacıkların her tarafın;). dağıldığı, bu yönüyle literatür
bilgiyle uyum içinde olduğu görüldü. Ayrıca B hücrelerinin küçük
adacıklarda A ve B hücrelerinin toplamının % 85'ini, büyük adacık-
larda ise % 94'ünü oluşturduğu belirlendi. Görüldüğü gibi bu oran
literatür bilgisine oldukça yakın bir sonuçtur.

Sığırın erişkin döneminde de B hücrelerinin morfolojik özellikleri
literatür bilgisiyle paralellik göstermektedir. Sığır pankreasının çeşitli
bölgelerinde küçük adacıklardaki B hücrelerinin yüzde oranları %
90-92 arasında olup, bu oran literatür verilerine oldukça yakındır.
Bu dönemde II hücrelerinin sayıları bakımından pankreasın çeşitli
bölgeleri arasındaki fark istatistiksel açıdan önem taşımamaktadır.

Bu araştırmada sığırın fötal döneminde gebeliğin 20. haftasından
itibaren büyük adacıkların bazılarının ortasında çok geniş bir kapilar
bulunduğu görüldü. Bunlar incelendiğinde, merkezi bir kan gölünü
endotel hücreleri olmaksızın II hücrelerinin kuşattığı belirlendi. Litc-
ratürde buna ait bir bilgiye rastlanmadı.

Jackson ve Arkadaşları (I 3) koyunlarda da büyük ve küçük ol-
mak üzere iki adacık tipinden söz etmektedirler. Aynı yazarlar büyük
adacıklann gebeliğin sonuna yakın fötüslerde 100-1000 mikron, daha
çok erişkinlerde bulunan küçük adacıkların ise 50--100 mikron çapında
olduğuna değinmektedirler. Bu çalışmada 9-20 haftalık koyun fötüs-
lerinden elde edilen bulgular literatür bilgileriyle benzer olup, küçük
adacıkların ortalama boyu 63 mikronj eni ise 49 mikron bulunmuş-
tur. Büyük adacıklar için bu değerler 189 ve 136 mikrondur.

Bu araştırmada yaşları 1 günlük ve 5 aylık arasında değişen yavru
dönemine ait bulgular da literatür bilgilerini destekler niteliktedir.
Pankreasın çeşitli bölgelerinde küçük adacıkların boyları 92-98 mik-
ron, enleri ise 64-66 mikron; büyük adacıkların boyları 287-338 mik-
ron, enleri ise 167-183 mikron arasındadır. Yaşları 1-3 yıl arasında
değişen erişkin dönemdekilcre ait bulgular da literatür bilgileriyle
uyum içindedir. Ancak bu dönemde sadece bir adet büyük adacığa
rastlandı. Erişkin dönemde de pankrcasın çeşitli bölgelerindeki küçük
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adaeıkların ortalama boyları 87-.91 mikron, enleri ise 43-58 mikron
olarak saptandı. Yavru ve erişkin dönemlerinde adacıkların alan ve
hacim yönünden bölgeler arasında bir farklılık taşımadığı, ancak bu
iki dönemde adacıklar, alan ve hacim yönünden karşılaştırıleLğında
aradaki farkın istatistiksel önemliliktc olduğu görüldü (p < 0.01).

Fötal dönemde pankreasın primitif barsağın devamı şeklinde ol-
duğu (I, i5) ve koyun fötüslerinde 40. günde pirimitif adacıkların
intersitisyel konumda gözlendiği hildirilmektedir (I). Bu çalışmada
9-20 haftalık koyun fötüsleri incelendiğinden erken döneme ait bir
bulgu bulunmamaktadır. 9 haftalık koyun fötüsünde ekzokrin bölü-
mün birkaç asinus grubu halinde olduğu: ayrıca adacık ve asinusların
akıtıcı kanallarla birlikteliği saptanmıştır.

Koyunda organogenezi~il1 incelendiği bir çalışmada (I 2) fötal
gelişimin 39-40. günlerinde (6 haftalık) "kan adacıklarının" geliş-
meye başladıkları belirtilmektedir. Gebeliğin 120-140. günlerindeki
koyun fötüslerinin pankreasını inceleyen Grossner (I I) de kan ada-
cıklarından söz etmektedir. Bu araştırmada 9 haftalıktan başlayarak
fötüslerde ve hatta IS günlüğe kadar olan kuzularda kan adacıklarının
bulunduğu ve bu adacıkların literatürdı' verilen bilgilerle aynı özel-
likleri taşıdığı saptandı.

Grossner (I I) koyunıın fötal döneminde kan adacıklarından haş-
ka, çekirdek yoğun adacıklar" olarak adlandırılan haşka bir adacık
tipinden söz etmekte ve Langerhans acIacıklarının hu adacık tipinden
geliştiğine değinmektedir. Bu araştırmada fötal ve yavru (5 aylığa
kadar) dönemlerinde çekirdek yoğun adaeıkiarın bulunduğu gözlen-
di. Fötal döneme ilişkin bulguların, literatürde verilen bilgilerle ben-
zer olduğu ve Langerhans adacıklarının bu adacık tipinden geliştiği
saptandı. Yavru döneminc ilişkin literatür bilgiye ise rastlanmadı.

Gevişgetiren lerin diğer türlerine göre, koyunda A hücrc1erinin
sayıca B hücreIcrinden çok daha az olduğu, genellikle oval bazen de
yuvarlağımsı, 5-7 mikron çapında ökromatik birer çekirdek ta5ıdık-
lan belirtilmektedir (1 I, i8). Bu çalı~mada fötal, yavru ve erişkin dö-
neme ait bulguların A hücrelerinin morfolojik özellikleri bakımından
literatür bilgileriyle benzer olduğu görüldü. Ancak literatür hilgilerin-
de A hücrelerinin adacığın bir kutpunda yanmay şeklinde yerleştiğin-
den bahsedilmemektedir. Fötal dönemde küçük adacıklarda A hüc-
releri oranı % 9, büyük adacıklarda ise % 1,5 olarak bulunmuştur.
Yavru döneminde pankreasın çeşitli bölgelerindeki adacıklarda A
hücreleri Gram küçük adacıklarda % ;)-10, büyük adacıklarda ise
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% 2-3 arasındadır. Erişkin dönemde ise büyük adacığa rastlanmadığı
için sadece küçük adacıklardaki A hücrelerininyüzde oranları hesap-
lanmışve pankreasın çeşitli bölgelerine göre bu oranın % 2-3 arasın-
da deği~tiği belirlenmiştir. Yavru ve eri~kin dönemlerinde, A hücre-
lerinin sayıları ba~ımından pankreas bölgderi arasında fark bulun-
madığı görülmüştü;'. .

Mukherjee ve Arkadaşları (18) koyunda A hücrelerinin arjirofi-
lik reaksiyon gösteren A ı hücreleri ile bu tür reaksiyon göstermeyen
A2 hücreleri olmak üz('re iki aIt tipini belirlemişkedir. Aynı yazarlar
glukagon hormonunun salınmasından A2 hücrelerinin sorumlu oldu-
ğuna da değinmektedirler.

Bu araştırmada gerek fötal gerekse yavru ve erişkin dönemlerin-
deki pankreaslar' gümüşleme yöntemiyle boyandığında bir ya da iki
uzantıya sahip hücrelerle karşılaşıldı. Ancak A hücrelerinin uzantılı
olduğuna dair bir literatür bilgi bulunmadığından bu hücrelerin D
hücreleri (A, hücreleri) olabileceği düşünüldü.

Gebeliğin 120-140. günlerindeki koyun fötüslerinİn pankreasını.
inceleyen Grossner( ll), adacık hücrelerinin ilk basamağı olarak ka-
bul ettiği, açık sitoplazma1ı hücrelerin varlığınd,an söz etmektedir. Bu
çalışmada da koyunun fötal, yavru ve erişkin dönemlerinde açık sitop-
lazmalı hücrelere rastlandi.

Literatür araştırmalarında koyuntın üç döneminde de birim
alandaki adacık sayılarına ilişkin bir bilgiyle karşılaşılmadı. Bu araş-
tırmada rotal dönemde birim alandaki adacık sayısı küçük adacıklar
için 20, büyiik adacıklar jçin ise 4 olarak bulundu. Bunlar arasındaki
farkın i.statiksel açıdan önem taşıdığı belirlendi (p < 0,01). Pankre-
asın çeşitli bölgelerindeki küçük adacık sayısının yavru döneminde
8-9, erişkin dönemde 5,5 olduğu saptandı. Variyasyori analizi yapıldı-
ğında heriki dönemde de adacık sayısı bakımındanbölgeler arasında
farklılık bulunmadığı görüldii. Birim alandaki adacık sayıları bakımın-
dan yavru ve erişkin dönemler karşılaştırıldığında ise sonucun önemli
olduğu ve' erişkin dönemde adacık sayısının azaldığı gözlendi.

Literatür araştırmalarında keçinin fötal, yavru ve erişkin dönem-
lerindeki adacık tiplerine ilişkin bir bilgiyle karşılaşılmadı. Bu çalış-
mada her üç dönemde de büyük ve küçük olmak üzere iki adacık tipi-
nin varlığı belirlendi. Bunlar morfolojik olarak sığır ve koyundaki
özellikleri taşımaktaydı. Keçinin fötal ve yavru döneminde de, koyun-
da olduğu gibi kan adacıkları ,'e çekirdek yoğun adacıklara rastland!.
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Kanadacıkları yavru döneminde 10 günlüğc kadar olanlarda, çekir-
dek yoğun adacıkları ise 1,5 aylığa kadarki dönemde bulunmaktaydı.
Keçide bu bulgulara ilişkin bir literatür bilgisine rastlanmadı.

Keçinin fötal döneminde küçük adacıkların boyu 6 i mikrün, eni
45 mikron, büyük adacıkların ise boyu 227 mikron, eni 125 mikron
olarak bulundu. Yaşları 5 günlük n~ 1;5 aylık arasında değişenyavru
döneminde, pankreasın çeşitli bölgelerindeki küçük adacıkların boy-
larının 74-83 mikron, enlerinin 53-66 mikron olduğu, büyük adacık-
ların ise boylarının 235-290 mikron, enlerinin 137-187 mikron oldu-
ğu saptandı. Yine erişkin dönemde 1,5-3 yaşlı keçilerde küçük ada-
ların boylarının 89-100 mikron, enierinin 59'--60 mikron, büyük ada-
cıkların ise boylarının 237-312 mikron, mlerinin 87-150 mikron ara-
sında değiştiği belirlendi. Yavru ve erişkin dönemlerinde, pankreasın
çeşitli bölgelerindeki küçük adacıkların alan ve hacimleri karşıl~tırıl-
dığında bölgeler arasındaki farkın istatistiksel önemi bulunmaktaydı
(p < 0,01). Yine yavru ve erişkin dönemlerinde küçük adacıkların
alan ve hacimleri birbirinden farklı olup istatistiki açıdan önem taşı-
maktadır (p < 0.05).

Keçinin üç döneminde de büyük ve küçük adacıkların en ve boy-
ları, Jackson ve Arkadaşları (13) tarafından koyun için bildirilea de-
ğerlerle uyu ın içindedir.

Bu ara5tırmada keçinin fötal döneminde küçük ve büyük adacık-
ların birim alandaki sayıları 20 vc 3 olarak saptandı. Bu değerler ara-
sındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu giirüldü (p < 0,01).
Yavru döneminde küçük adacıkların sayıları f)- 16, büyük adacıkların
sayılan 1,25- 1,5 bulundu. Pan kreasın çeşitli bölgelcrine göre aradaki
farklılığın önemli olduğu (p < 0,01) ve farkın pankreasın her üç böl-
gesinde adacıkların sayılarının değişik olmasından kaynaklandığı be-
lirlendi. Erişkin dönemde ise küçük adacıkların sayılarının 4-5 ara-
smda değiştiği ve bölgeler arası farklılığın lobus pankreatis dekster'
den ileri geldiği gözlendi. Yavru ve erişkin dönemleri adacık sayıları
bakımından karşıl~tırıldığında ise, adacık sayısının erişkin dönemde
azaldığı ve farkın istatistiksel önemlilik taşıdığı saptandı. Bütün bu
verilere ilişkin bir literatür bilgisine rastlanmadı.

Reddy ve Elliot (21) keçilerde A hücrelerinin adacıklarının peri-
ferinde yerleştiğini ve B hücrelerinden daha az sayıda bulunduklarını
belirtmektedirler. 12- 15 haftalık keçi fötüslerinin incelendiği bu ça-
lışmada A hücrelerinin yüzde oranları küçük adacıklarda % 20, bü-
yük adacıklarda ise % 4,5 olarak bulundu. Görüldüğü gibi bu oı anlar
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literatür bilgisiyle uyum içindedir. 5 günlük ve 1,5 aylık oğlaklarda A
hücrelerinin sayılarının biraz düştüğü, A hücreleri oranının küçük
adacıklarda % G-9, büyük adacıklarda ise % 1~2 arasında olduğu ve
pankreasın çeşitli bölgelerindeki küçük adacıklarda A hücrelerinin
sayıları arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı belir-
lendi. 1,5-3 yaşlı keçilerde küçük adacıklarda A hüc:releri oranı %
9-11, büyük adacıklarda ise % 2-9 arasında bulundu. Yavru ve erişkin
dönemlerdeki küçük adacıklardaki A hücrelerinin sayılarının birbi-
rinden farklı olduğu ve bunun istatistik ölçülerinde önemli olduğu gö-
rüldü (p < 0,01). Buna göre yavru döneminde erişkin döneme kı-
yasla A hücrelerinin sayıları daha azdı. Literatür incelemelerinde bu
sözü edilen verilere ilişkin bir bilgiyle karşılaşılmadı.

Bu araştırmada fötal, yavru ve erişkin dönemlerinde A hücreleri-
nin adacıklardaki diziliminin literatür bilgileriyle paralellik göster-
diği saptandı. Ancak literatürde A hücrelerinin adacıkların periferini
ya tamamen ya da yarımay şeklinde kuşattığından bahs edilmemek te-
dir. Ayrıca A hücrelerinin morfolojik özellikler bakımından koyuna
ait literatür bilgileriyle (1 1,18) benzer olduğu gözlendi.

Reddy ve Elliot (21) yaptıkları immunositokimyasal çalışmalarla,
keçilerde B hücrelerinin diğer hücrelerden daha bololarak bulunduk-
larını göstermişlerdir. Bu çalışmada da keçinin rötal, yavru ve erişkin
dönemlerinde B hücrelerinin başat hücre tipi olduğu belirlendi. Bu
hücrelerin fötal dönemdeki yüzde oranları % 80, küçük adacıklarda
ise % 95 bulundu. Yavru döneminde bu hücrelerin oranı küçük ada-
cıklarda % 90-93, büyük adacıklarda ise % 97-98 arasında değişmek-
tedir. Erişkin dönemde ise küçük adacıklarda % 88-90, büyük ada-
cıklarda ise % 90-97 oranında B hücresinin bulunduğu saptanmıştır.
Her iki dönemde de bölgeler arası farkın önemli olmadığı görüldü.

Keçide B hücrelerinin morfolojik özelliklerine ilişkin bir litera-
tür bilgisine rastlanmadı. Bu araştırmada üç dönemde de B hücreleri-
nin morfolojik özelliklerinin, koyun.a ait literatür verileriyle (ll) ben-
zer olduğu gözlendi.

Keçinin fötal, yavru ve erişkin dönemlerine ait gümü~leme pre-
peratlarında bir veya iki uzantıh hücrelerle karşılaşıldı. Keçide bu
hücrelerin fötal dönemde sığır ve koyundakinden daha fazla oldukları
belirlendi. Bu hücreler, yerleşimleri bakımından A hücrelerine ben-
zemeklc birlikte, literatürde A hücrelerinin uzantıları olduğuna dair
hiçbir bilgiye rastlanmadı. Bu nedenle bu hücreler, Grossner (ll)
tarafından uzantılı olduğu bildirilen D hücreleri olarak tanımlandı.
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Ancak bu konu tartışmalı olup elektron mikroskopik yönden incekn-
meyedeğcr niteliktedir. ,.

Bu araştırma sonucunda 'gevişgctirenlerin' fötal döneminde keçide
diğer türlere göreküçük adacıklardaki A hücreleri daha fazla sayıda
bulunmuştur (sığırda % i5,"koyun da % 9, keçid'e % 20). Büyük ada:
cıklarda ise her üç ~6r birbOrinden farklı sayıda A hücresine sahiptir.
Küçük adacıklardaki B hiicreleorinin sayılan b~kımından farklılık oL-
madığı halde, sıgırda büyük. adacıklar koyun ve keçiden daha fazla
sayıda B hücresi içermektedir. Yine hu dönemde gerek büyiİk, gerekse
küçük ~dacıkların birim alandaki sayılan bakımından türler ar~sında
farklılık bulunmamaktadır.. Adacık alan ve hacimleri karşılaştırıldı-
ğında küçük adacıkların birbirineyakın oldi.ığu,. farklılığın büyük
adacıklardan ilcri geldiği saptanmıştır. Koyun ve keçide büyük ada-
cık alan ve hacimleri birbirine benzer olup farklılık, sığırdan kaynak-
lanmaktadır.

Yavru döneminde A. hücrelerinin oranı koyunda keçiden daha
yüksek bulunmuştur (koyunda % 5-10, keçide % G-9). Yine bu dö-
nemde birim alandaki adacık sayısı bakımından bölgelerarası fark-
lılık onemli olup,' keçide korpus pankreatis ve lobus pankreatis sinis-
ter'de koyundakindendaha fe;ızla sayıda adaClk saptanmış'!ır.

Erişkin. dönemde A hücrelerinin sayılarının keçide en yüksek,
koyunda ise en düşük olduğu belirlendi (sığırda % 7--8, koyunda.
% 2-3, keçide % 10- i i) oB hücrelerinin sayılannın ise koyun ve keçi-
de, benzer, sığırda farklı olduğu gözlendi. Yine bu dönemde .adacık
sayılan bakımından lobus pankreatis 'dekster ve korpus pankreatis'de
koyunun diğer iki türden farklı olduğu, lobus pankreatis sinister'de
ise değerlerinbirbirine yakın bulunduğu" saptandı. Adacık alan ve .
hacimleri arasındaki f,!-rkın.sığırdan kaynak!pndığı, koyun ve ,keçinin,
alan ve hacimleri arasırıda fark olm'adığı gö'rüldüo . "

i • -' ~ _ ., •

Sonuç olarak, rumina.ndarda kim şekcii'düşükli.iğünün; Langer- ,
ham adacıklarındaki A hücrelerinin B hücrelerine göre düşük oranda
bulunmasınabağlı olduğu belirlendL Bu durum, gevişgetirenlerdc
kan glikozu düzeyinin diğer' eveil hayvanlarınkinden daha düşük'ol"
duğunu bildiren yazarların (14) görüşüne uymaktadır. Yaş gruplarına
göre koyunun yavru, keçinin ise erişkin döneminde diğer-dönemlere
kıyasla A hücreleri oranının yüksek olması, erişkin keçinin oğlaktan,
kuzunun ise koyundan daha hareketli ve kıvrak, davranabilmesinin-
nedeni olabilir. Olanaklar yetersiz olduğu için inceleoemeyen bliza-
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ğıda hareketli!ilik ve kıvrak!ık ölçüıü, sığıra göre A hücrelerinin B
hücrelerinden daha fazla olabilccC/'i;iniakla ~ctirmektedir. Bu da ayrı
bir inceleme konum olarak ek alınabilir.
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