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ÖZET 

Beslenmenin kontrol edilmesi ve doygunluk oldukça karışık ve çok fonksiyonlu bir 
mekanizmadır. Bütün omurgalılarda vücut ağırlığı ve iştahın düzenlenmesi, bir bütün 
olup, beyin ve çevresel faktörler (sıcaklık ve ışık gibi) ile ilişkilidir. Balıklarda, besin 
alımı ve enerji dengesi arasındaki ilişki vücut ağırlığının düzenlenmesini sağlar. Beyin, 
özellikle hipotalamus, besin alımında, uyarıcı (oreksijenik) veya inhibe edici 
(anoreksijenik) etki yapar. Balıklarda beslenme ve iştah ile yapılan çalışmalar daha çok 
yem kompozisyonu ve sindirimle ilgili ya da çevresel faktörlerin etkisinin belirlenmesiyle 
ilgilidir. İştahın sinirsel iletilerle düzenlenmesine ilişkin çalışmalar son yıllarda 
başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarda, elektriksel uyarılar veya spesifik beyin 
bölgelerindeki lezyonlar göstermiştir ki memelilerde olduğu gibi, balıklarda da besin 
alımının kontrolü hipotalamus bölgesidir. Balıklarda besin alımı ve büyüme, 
hipotalamus ve nöropeptitler arasındaki bağlantılar ile düzenlenmektedir. Nöropeptit Y 
(NPY), besin alımını artıran en önemli peptitlerden biridir. Diğer uyarıcı peptitlerden 
bazıları, oreksin A-B, galanin ve  ghrelindir . Diğer yandan leptin, kolesistokinin (CCK), 
kortikotropin uyarıcı faktör (CRF) ve bombesin (gastrin uyarıcı peptit), balıklarda besin 
alımını engelleyici  (anoreksijenik) etkiye sahiptir. Nöropeptitlerin işlevlerinin 
anlaşılması balıklarda beslenme mekanizmasının ve yem değerlendirilmesinin 
anlaşılması açısından önemlidir.   

Anahtar Sözcükler: Balık, nöropeptit, yem alımı 

REGULATION OF FOOD INTAKE BY NEUROPEPTIDES IN FISH 

ABSTRACT 

The mechanism which control feeding and satiation are complex and multifactorial. In 
all vertebrates, the balance of body weight and regulation of appetite is a complex 
manner involving complicate interactions between the brain and environmental (such 
as temperature, light). The regulation of the body weight is provided by the relation 
between food intake and energy balance. The brain, particularly the hypothalamus 
produces effect that either stimulates (orexigenic) or inhibit (anorexigenic) food intake. 
In fish, most studies examine feeding and appetite to date has dealt with diet 
composition and assimilation or with effect of environmental factor on the level of food 
intake. Studies on the neural regulation of appetite of fish have recently begun. In these 
studies, electrical stimulation or lesioning of specific brain areas have shown that, in 
fish as in mammals, the hypothalamus is involved in the control of food intake. 
 
One of the most important peptides is neuropeptide Y (NPY) increasing of feed intake. 
Some of the other stimulant peptides are orexin A-B, galanin and ghrelin. On the other 
hand leptin, cholecystokinin (CCK), corticotropin-releasing factor (CRF) and bombesin 
(gastrin stimulate peptide) are anorexigenic factors in fish. It is important understand 
role of neuropeptide because of meaning fish feed mechanism and food intake.  
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GİRİŞ 

Bütün omurgalılarda besin alınımı, beyin içindeki merkezi effektörler tarafından kontrol 
edilir. Besin alımı ve besinsel statü, çevreden gelen sinirsel ve endokrin sinyaller ile 
metabolik bir süreç içinde düzenlenir (Volkoff, 2006; Parkand and Bloom, 2005). 
Memeliler üzerinde 1950’lerde yapılan ilk beyin lezyon çalışmalarında, vücut ağırlığı ve 
besin alımının kontrolünde hipotalamus bölgesinin büyük önemi olduğu bulunmuştur. 
Hipotalamusun ürettiği nöropeptitler, beslenmeyi uyarır (oreksijenik faktörler) veya 
engeller (anoreksijenik faktörler). Bu peptit sistemlerin her biri birbirini etkiler ve aynı 
zamanda çevresel sinyallere duyarlıdır. Böylece enerji harcanması, besin alımının 
düzenlenmesi ve vücut enerji deposunun durumu, hipotalamusun duyarlılığı ile oluşur 
(Strader and Woods, 2005). 
 
İştahın düzenlenmesinde çevresel sinyaller, doygunluk işaretlerini de kapsar, bu 
aslında gastrointestinal bölge ve bununla ilgili organlar ve yağ dokusal işaretlerden 
kaynaklanır. Bunların kandaki düzeyleri vücutta besinlerin depolarının oranını ayarlar. 
Bu gastrointestinal peptitlerin çoğu beyin içinde sentezlenir ve böylece daha sonra 
beyin-barsak peptiti olarak gönderilir. Gastrik faktörlerden bazı sinyaller, besin alımını 
ve yeme oranını azaltır. Bunlardan en iyi bilinenlerinden iki tanesi, yağ dokusu sinyali 
olan leptin, yağ dokusu hücrelerinden salgılanır ve insülin, beta pankreatik hücrelerden 
salgılanır. Bütün bu çevresel sinyaller, beyini etkiler ve iştahla ilgili nöropeptitlerin 
uyarılmasını modüle eder ve sonuçta besin alımını etkiler (Volkoff,  2005).  
 
Balıklarda enerji homeostasisi, besin alımı ve metabolizmanın endokrin düzenlenmesi 
hakkında bilgiler sınırlıdır (Volkoff, 2006). Günümüzde, balıklarda beslenme 
çalışmalarının büyük bölümü besin komposizyonunun etkilerinin araştırılması 
(Yamamoto et al., 2002) veya çevresel faktörler üzerinedir (Petit et al., 2003). Bu 
konuda yapılan önceki çalışmalarda, hipotalamusun inferior lobunun elektriksel 
uyarıları sonucu güçlü bir beslenme tepkisi ortaya çıkmıştır ve diğer beyin bölgeleri 
(ventral telencephalon ve optik tektum içeren kısım) balıklarda iştahın kontrolünü içerir. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar, tanımlanan bazı balık nöropeptitlerinin memelilerin 
beslenme ile ilgili peptitlerine homolog olduğunu göstermektedir. Balıklarda bilinen 
iştahla ilgili peptitler, NPY, galanin, ghrelin, oreksinler, bombesin, MSH, CRH, MCH, 
CCK’dir. Balıklarda tanımlanan peptitlerin balık beslenmesindeki düzenleyici rolleri ve 
bilinen aralarındaki ilişkiler yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Wolkoff et al., 2005).  

BESİN ALIMINI UYARICI PEPTİTLER 

Nöropeptit Y 
Nöropeptit Y peptit ailesi, NPY, peptit YY (PYY), pankreatik polipeptit (PP), ve peptit Y 
(PY) içerir (Volkoff et al., 2005). Memelilerde NPY, merkezi sinir sistemi içinde özellikle 
hipotalamusda bol miktarda bulunur ve beslenmenin kontrolünde önemli rol oynar. 
NPY, memelilerde bilinen en önemli besin alımını uyarıcı ajanlardan birisidir ve 36 
amino asit içeren merkezi ve periferik sinir sisteminde yaygın olarak dağılan bir 
peptitdir. Bütün balıklar NPY ile ilgili iki peptit üretir Bunlar; NPY ve Peptit YY (PYY)’dir. 
Bazı kemikli balıklar pankreatik peptit Y (PY) de üretir. NPY RNA’ları veya peptit diziliş 
sıraları çok sayıda balık türlerinde belirlenmiştir. NPY peptitleri balıklarda hipofiz, 
pankreas ve gastrointestinal bölge ve kan damarlarının çevreleyen sinir liflerinde 
tanımlanmıştır (Cerda-Reverter and Larhammar, 2000). Günümüzde balıklarda iki Y 
reseptör alttipi bulunmuştur. Bunlardan Y1 benzeri reseptör, bazı balık türlerinde 
(Larhammar et al., 2001), Y2 benzeri reseptör ise sadece zebra balığı Danio rerio ve 
Oncorhynchus mykiss’ de tanımlanmıştır (Fredriksson et al, 2004).  
 
Bazı çalışmalar, NPY’nin kemikli balıklarda besin alımında düzenleyici olduğunu ortaya 
koymuştur. Carassius auratus (Narnaware et al., 2000), Oncorhynchus kisutch ve 
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Ictalurus punctatus (Silverstein ve Plisetskaya, 2000)’da  besin alımını, NPY doza bağlı 
olarak yükseltmiştir. Balık beslenmesinde NPY beyin sinyali ile oluşturulur. Besin azlığı, 
C. auratus (Narnaware and Peter, 2001), O. kisutch ve I. Punctatus (Silverstein et al., 
1999) da NPY mRNA’sının sentezinde artışa neden olmuştur. Aynı zamanda altınbalık 
(C. auratus)’da beslenme öncesi, hipotamik bölgede NPY mRNA düzeyinde artma ve 
beslenme sonrası, beyin NPY mRNA düzeyinde bir azalma bulunmuştur (Narnaware 
and Peter, 2001). Balıklarda da memelilerde olduğu gibi NPY, CRF, kortizol, CART, 
leptin, oreksinler ve galanin gibi iştah düzenlenleyicilerle yakından ilişkilidir. PY ve PYY 
bazı balık türlerinde tanımlanmış olmasına rağmen, onların balıklardaki fizyolojik işlevi 
bilinmemektedir (Volkoff et al., 2005).         

Galanin 
Galanin, 30 amino asit içeren bir peptit olup, memeliler, kuşlar, sürüngenler ve 
balıkların çeşitli gruplarında tanımlanmıştır (Wynick et al., 2001). Memelilerde galanin, 
çoğunlukla merkezi sinir sisteminde ve barsakta sentezlenir ve beslenmenin 
düzenlenmesinde işlev yapar (Gundlach, 2002). Memelilerde, galanin reseptörleri 
merkezi ve çevresel dokularda yaygın olarak dağılmıştır, bunlar GAL1R, GAL2R ve 
GAL3R olarak bilinir (Vrontakis, 2002). Peptit galanin, bazı balık türlerinde 
tanımlanmasına rağmen (Anglade et al., 1994), galaninin nükleotit dizilişi sadece C. 
auratus için yayınlanmıştır. Galanin çoğunlukla balık beyni içinde yayılmıştır. Aynı 
zamanda çevresel dokularda ve hipofiz içinde de (Unniappan et al., 2004) bulunmuştur.  
 
Altınbalık C. auratus (Volkoff and Peter, 2001) ve Tinca tinca’ da (Guijarro et al., 1999) 
galaninin intracerebroventrikular (ICV) uygulaması besin alımını uyarmıştır. Galanin ile 
oreksin A veya NPY’nin her birinin birlikte ICV yoluyla injeksiyonunun, galaninin tek 
olarak uygulanmasına göre besin alımını daha çok artırdığı belirlenmiştir, bu sonuç, 
galaninin oreksin A ve NPY’nin her ikisiyle de sinerjiksel davrandığını ortaya 
koymaktadır (Volkoff and Peter, 2001). Özelleşmiş galanin reseptör antagonistinin 
(M40) merkezi injeksiyonu, NPY ile uyarılmış beslenmeyi azaltmış, fakat oreksinle 
uyarılmış beslenme üzerinde etki yapmamıştır. Bu sonuç, balıklarda galanin ile NPY 
sistemleri arasındaki ilişkinin, galanin ve oreksin arasındaki ilişkiden daha güçlü 
olduğunu ortaya koymaktadır (Volkoff et al., 2005). 

Ghrelin 
Ghrelin, midede ve beyinde sentezlenen 28 amino asitlik bir peptitdir. Ghrelin, 
memelilerde yiyecek alımının artması ve enerji homeostasisinin kontrolünde işlev yapar 
(Wren et al., 2001). Ghrelin reseptörleri, hipotalamus içinde bulunur, oreksijenik işlevi 
hipotalamus aracılığıyla oluşturulur. Balıklarda ghrelin, C. auratus (Unniappan et al., 
2002), Oreochromis niloticus (Parhar et al., 2003) ve Anguilla japonica (Kaiya et al., 
2003) gibi bazı türlerde tanımlanmıştır. Ghrelinin düzeyi beyin tarafından ayarlanır 
(Kaiya et al., 2003). Beyin ve hipofiz içinde özellikle hipotalamusda fazla oranda 
salgılandığı Karadeniz mercanı Acanthopagrus schlegeli üzerinde yapılan çalışmalarla 
ortaya komulmuştur (Chang ve Chung, 2004). 
 
Son yıllardaki çalışmalar, balıklarda beslenmenin kontrolünde ghrelininde olduğunu 
göstermiştir. Merkezi ve çevresel injeksiyonlar, altın balıkda besin alımını uyarmıştır 
(Unniappan et al., 2004). Altın balıkda, yemek sonrasında hipotalamus ve sindirim 
sisteminde ghrelin oluşumunu sağlayan mRNA sentezi azalmıştır, bu olay serum 
ghrelin düzeyinin azalmasıyla birlikte oluşmuştur. Yemek öncesi değişiklik, ghrelinde, 
beyinde ve barsakta mRNA sentezini ve serum ghrelin düzeyini ayarlar. Altınbalıkda 7 
günlük açlık durumu, hipotalamus ve barsakta preghrelin mRNA sentezini artırmıştır 
(Uniappan et al., 2004). Bununla birlikte Lota lota’ da yapılan bir çalışmada, 
yumurtlama öncesi döneminde ghrelin peptit derişimi, düşük bulunmuştur (Nieminen et 
al., 2003). Bu dönem, karaciğer glikojenoliz ve lipit mobilizasyonunun oranının yüksek 
olması ile karekterize edilir, fakat yumurtlamadan sonra ghrelin derişimi artar, karaciğer 
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glikojenoliz baskılanır ve glikoneogeneziz oranı artar (Mustoren et al., 2002). Bu 
sonuçlar, balıklarda beslenme, metabolizma ve üremede ghrelinin önemli rolü 
olduğunu göstermektedir (Volkoff et al., 2005). 

Oreksinler 
Oreksinler, oreksin A ve oreksin B olarak 33 ve 28 amino asit içeren iki peptitdir. 
Hypocretin 1 ve 2 olarak da bilinir ve prepro-oreksin adlı aynı öncül yapıdan köken 
alırlar. Memelilerde oreksinler temelde, lateral hipotalamus içinde üretilir, fakat oreksin 
nöronları barsak ve diğer periferal dokularda da bulunmuştur (Kirchgessner, 2002). 
Memelilerde oreksinler için OX1R ve OX2R olarak iki reseptör bulunmuştur. Oreksin A 
ve B’nin her ikiside aynı ilgiyle bağlanır ve yiyecek alımını uyarır (Rodgers et al., 2002). 
Balıklarda prepro-oreksin için şifrelenen m RNA’ lar, balon balığı ve zebra balığında 
rapor edilmiştir (Kaslin et al., 2004). Balık prepro-oreksinleri, diğer omurgalı prepro-
oreksinleri ile yapısal bakımdan oldukça yüksek oranda homologtur ve benzer işlevleri 
yaptığı bulunmuştur (Kaslin et al., 2004). Günümüzde oreksin reseptörleri balıklarda 
tanımlanmıştır. Zebra balığında prepro-oreksin mRNA ve oreksin proteinleri, 
hipotalamik nukleus içinde bulunmuştur ve enerji homeostasisinin kontrolunu içerdiğine 
inanılmaktadır. Bu varsayılan işlevler, altınbalıkda oreksinlerin merkezi injeksiyonu ile 
yapılan fizyolojiksel çalışmalarda görülen, lokomotor aktivitesinin yükselmesi ve besin 
alımının artması sonuçlarına dayanır (Volkoff et al., 1999). 
 
Balıklarda, memelilerde olduğu gibi (Kirchessner, 2002, Rodgers et al., 2002), 
oreksinler, NPY, GAL, CART ve leptin gibi iştah düzenleyiciler ile ilişkili olduğu görülür. 
Oreksin-GAL ilişkisi, oreksin reseptörlerinin uygulanan yüksek dozda bloke edilmesi, 
NPY ile uyarılan beslenme davranışının azalması ile sonuçlanır. Bu durum, NPY’nin 
altınbalıkda beslenme davranışı ve besin alımının uyarısı için, oreksin A ile birlikte 
işlevi yönünde ilişkili kısımlar vardır (Volkoff and Peter, 2001). Bunun tersi olarak, NPY 
reseptörlerinin bloke edilmesi, oreksin A ile uyarılan beslenme davranışını azaltır. Bu 
da, oreksin A’nın etkisinin NPY’nin işlevi yolunda ayarlayıcı etkisi olduğunu gösterir. 
Buna ek olarak, oreksin A ile NPY’nin birlikte injeksiyonu, balıklarda besin alımını, 
NPY’nin tek olarak verildiği döneme göre daha fazla artırmıştır. Oreksin A’nın 
injeksiyonunu izleyen dönemde, beyin NPY mRNA sentezlenmesinde artış görülmüştür  
(Volkoff and Peter, 2001). Altınbalıkda, leptin oreksin A’nın uyarısı ile artan besin 
alımını engellemişlerdir (Volkoff et al., 2003). Bu bilgi, altınbalıkda enerji dengesinin 
kontrolünde, diğer peptiderjik sistemlerin ve oreksin arasında fonksiyonel bağlılık 
olduğunu göstermektedir (Volkoff et al., 2005). 

BESİN ALIMINI ENGELLEYİCİ PEPTİTLER 

Bombesin 
Bombesin (BBS), tetradekapeptit yapısında orijinali Avrupa kurbağası Bombina 
bombina’nın derisinden izole edilmiştir (Yamada et al., 2002). Gastrin uyarıcı peptit 
(GRP) ve nöromedin B (NMB), iki memeli peptitleridir, bunlar BBS ile oldukça yakın 
yapısal homologturlar, beyin ve gastrointestinal bölgede yaygın olarak dağılmışlardır. 
Memelilerde bazı reseptör alt tipleri izole edilmiştir, Bunlar: GRP-preferring reseptör 
(GRP-R veya BBS2), NMB-preferring reseptör (NMB-R veya BBS1), ve bombesin 
reseptör alttipi 3 (BRS-3 veya BBS3) olarak sıralanabilir (Yamada et al., 2002). 
Memelilerde merkezi veya periferik yönetiminde bu peptitler beslenmede engelleyici rol 
oynarlar.  
 
GRP benzeri peptitler, alabalık C. auratus (Jensen and Conlon, 1992), dogfish 
Scyliorhinus canicula (Conlon et al., 1987) ve ratfish Hydrolagus colliei (Thorndyke et 
al., 1990) gibi bazı balıklarda gastrointestinal (GI) bölgelerden izole edilmiştir. 
Kurbağaların ve memelilerdekine benzeyen GRP öncü maddesi için mRNA, 
altınbalıkda tanımlanmıştır (Volkoff et al., 2000). Altınbalıkda intraperitonal veya beyin 
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ICV injeksiyonunu izleyen dönemde besin alınımı engellemiştir, bu sonuç balıklarda 
beslenmenin kontrolünde BBS/GRP’nin bir rolü olduğunu göstermektedir.   

Leptin 
Leptin, obese (ob) geni tarafından şifrelenen bir proteindir. Temel olarak yağ hücreleri 
tarafından salgılanır, fakat bununla birlikte beyin ve midesel epiteller gibi diğer dokular 
tarafından da salgılanır (Harwey and Ashford, 2003). Leptin reseptörlerinin yüksek 
düzeyleri, önemli oreksijenik (NPY, GAL, MCH ve oreksinler) ve anoreksijenik faktörler 
(CART ve CCK) sentezleyen nöronları içeren bir hipotalamik çekirdek grubu içinde 
tanımlanmıştır. Leptinin besin alımındaki etkileri, hipotalamik oreksijenik yolun 
engellenmesi ve anoreksijenik yolun uyarılması şeklinde olduğu bulunmuştur (Volkoff 
et al., 2005).  
 
Günümüzde leptin, sadece memelilerde ve kuşlarda izole edilmiştir (Doyon et al., 
2001). Bununla birlikte yeni yapılan çalışmalar, balık ve diğer aşağı omurgalılarda 
bunun salgılandığını belirlenmiştir (Volkoff et al., 2005). Balıklarda leptin benzeri 
materyal bazı türlerde belirlenmiştir (Mustonen et al., 2002; Nieminen et al., 2003). 
Yapılan bir çalışmada salmon yağ dokusu içinde leptin benzeri protein bulunmuştur 
(Vegusdal et al., 2003). Coho salmonu O. kisutch (Baker et al., 2000), kedi balığı I. 
punctatus (Silverstein ve Plisetskaya, 2000) ve yeşil güneş balığı (Londraville ve 
Duvall, 2002) ile yapılan çalışmalarda, leptin uygulamasının besin alımı ve ağırlık kaybı 
üzerine etki yapmadığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte altınbalıkda, murine leptininin 
hem çevresel hem merkezi injeksiyonu besin alımını azaltmıştır (Volkoff et al., 2003). 
Bu farklı sonuçlar altınbalık çalışmalarında kullanılan leptinin yüksek dozları tarafından 
meydana gelmiş olabilir (Volkoff et al., 2005). Aslında, büyük yağ depoları ile 
salmonlarda tatlı sudan tuzlu suya göçlerinden (parr-smolt transformasyonu) sonra 
büyüme daha yavaştır. Daha sonra balık zayıflar, aynı zamanda yağ yüzgeci oluşumu 
da bir başka kanıttır, ve belkide bir leptin benzeri faktör, balıklarda beslenme üzerinde 
negatif bir etki oluşturur (Jobling et al., 2002). Altınbalıkda merkezi yönetimde leptinin 
yüksek çevresel dozları besin alımında bir azalmaya neden olur, bu da gösteriyor ki 
memelilerde olduğu gibi balıklarda da leptinin enerji homeostasisinin kontrolü için 
öncelikle beyin rol oynar. Altınbalıkda leptinin merkezi injeksiyonu, NPY ve oreksin A ile 
uyarılmış besin tüketimini engellemiştir. Bu işlevler CCK mRNA sentezlenmesinde bir 
artış ile ve NPY mRNA beyin sentezinde bir azalma ile ilişkilidir (Volkoff and Peter, 
2001, Volkoff et al., 2003). Bu bilgiler gösteriyor ki, balıklarda memelilerde olduğu gibi 
leptin, besin alımının engellenmesinde hipotalamik yollarla ilişki içindedir ve balıklarda 
leptin işlevleri, CCK tarafından ayarlanmaktadır (Volkoff et al., 2003). 

CCK /Gastrin 
Gastrin ve kolesistokinin (CCK), C-terminal tetrapeptit yapısıyla ilişkilidir. CCK, beyin ve 
gastrointestinal bölgede bulunmuştur ve çok sayıda biyolojiksel formlara sahiptir, beyin 
içinde en yaygın bulunan formu CCK-8’dir (Moran and Kinzig, 2004). CCK ile ilişkili 
peptitlerin bağlandığı iki alt tip reseptör vardır. Bunlardan, CCK-A (CCK-1) reseptör, 
özellikle gastrointestinal bölgede bulunur ve CCK-B (CCK-2) reseptör ise özellikle 
beyinde bulunur. Memelilerde, CCK çok sayıda fizyolojik fonksiyonlara sahiptir fakat, 
fonksiyonları özellikle doygunluk işaretleridir (Cupples, 2002). CCK/gastrin benzeri 
yapılar, bazı balıkların sinir sistemlerinde ve barsaklarında saptanmıştır (Jonsson et al., 
1987) ve CCK/gastrin şifresini taşıyan mRNA’lar altınbalık, gökkuşağı alabalığı, 
(Jensen et al., 2001), balon balığı ve dere pisisi (Paralichthys olivaceus)’nde 
belirlenmiştir (Kurukawa et al., 2003).Yapılan bütün balık deneylerinde, CCK/gastrin 
mRNA’ları beyin ve barsakta bulunmuştur (Kurokawa et al., 2003).  
 
Balıklarda CCK, beslenme işlemleri ve sindirimde etkilidir. Memelilerde olduğu gibi, 
balıklarda CCK, besin barsağa ulaştığında salgılanır (Aldman and Holmgrem, 1995). 
CCK’nın balıklarda iştah mekanizması üzerinde etkili olduğu bazı  çalışmalarla ortaya 
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konulmuştur. Altınbalıkda merkezi ve çevresel injeksiyonu besin alımını engellemiştir 
(Volkoff et al., 2003). Altınbalıkda CCK, besin alımında leptinin etkilenen kısmında 
ayarlayıcı olarak rol almıştır. Leptin, CCK’nın doygunluk işlevinde yöneticidir ve CCK 
hipotalamik mRNA’nın sentezi, leptinin merkezi uygulamasını izleyen dönemde artar. 
Buna ek olarak, CCK beyin reseptörlerinin bloke edilmesi, leptin etkisiyle azalan besin 
alımının engellenmesine neden olur ve leptinin hem NPY hem oreksin A ile uyarılan 
besin alımı üzerindeki engelleyici etkisi azalır (Volkoff et al., 2003).    

CRF ilişkili peptitler ve kortizol 
Kortikotropin uyarıcı faktör (CRF) sistemi peptitlerle ilişkili ailenin içinde 41 amino asitli 
bir peptitdir. Temelde CRF-R1 ve CRF-R2 olan iki reseptör tipi vardır (Bale and Vale, 
2004). Balıklarda dört farklı CRF ile ilişkili peptit bulunur, Bunlar; CRF, urotensin (UI) ve 
iki urokortin (UCN) olup, memeli UCN ile oldukça ilişkilidirler (Lewis et al., 2001). Bazı 
balık türleri için CRF ve UI şifreleyen mRNA dizilişi bulunmuştur (Bernier et al., 1999). 
Günümüzde iki balık urokortinleri sadece balon balığında (Tetraodon nigroviridis ve 
Takifugu rubries) tanımlanabilmiştir (Lewis et al., 2001).  
 
CRF sistemi, temelde hipotalamik hipofiz adrenal aksis (HPA) yoluyla strese cevap 
olarak endokrin kontrolünde anahtar rol olarak tanımlanır (Bale and Vale, 2004). 
Bununla birlikte CRF ilişkili peptitler ve reseptörlerin yaygın merkezi ve periferal dokular 
tarafından yönetilmesi, CRF sistemin oldukça geniş fizyolojiksel önemini ortaya 
çıkarmıştır. CRF sistemin ekstra HPA fonksiyonu, besin alımı ve enerji dengesi 
içindedir (Richard et al., 2002). Altınbalıkda CRF veya UI’nın her birinin ICV injeksiyonu 
doza bağlı olarak besin alımını engellemiştir ve UI’nın potansiyeli CRF’den daha çok 
olmuştur. Bu çalışmalar, CRF ile ilişkili peptitlerin balıklarda iştahın kontrolünde rol 
oynadığını göstermiştir (Volkoff et al., 2005).  
 
CRF ve UI’nın anoreksijenik peptitler olarak tanımlanmasının ötesinde, CRF sistemin 
balıklarda besin alımının kontrolü  ile ilgili bilinenler sınırlıdır (Volkoff et al., 2005). 
Memelilerde farklı CRF ilişkili peptitler ve reseptörlerin besin alımının kontrolünde açık 
fonksiyonlara sahip olduğu gösterilmiştir (Richard et al., 2002). Balık beslenme 
davranışları içinde farklı CRF reseptörlerinin ilişkili önemi ve aralarındaki bağlantılar 
araştırılmamıştır. Memelilerde CRF ilişkili peptitler aynı zamanda gastrointestinal 
üzerinde çevresel aksiyonları yoluyla besin alımı kontrolünde etkilidir (Tache ve 
Perdue, 2004). Balıklarda bağırsak harekeri üzerinde CRF ilişkili peptitlerin çevresel 
etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir. CRF ilişkili peptitlerin çeşitli oreksijenik ve 
anoreksijenik sistemler ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki bilgiler, daha 
başlangıçlardadır (Bernier et al., 2004). 
 
Birçok balıkta, kortizol, hipotalamik, hipofiz, interrenal aktivasyonunun son ürünü olarak 
besin alımının kontrolünde bulunabilir. Altınbalıkda, plazma kortizolünde normal artış, 
besin alımını uyarmış, CRF azalmış, ve NPY nin beyinden salgısı artmıştır. Bununla 
birlikte, kortizolun büyük oranda katabolik dozları CRF mRNA düzeyini azaltmış fakat 
besin alımı veya NPY salgısı üzerinde bir etki yapmamıştır (Bernier et al., 2004). Buna 
karşın, gökkuşağı alabalığında birkaç günden fazla  besin alımını azaltan bir etki 
yapmıştır (Gregory and Wood, 1999). Memelilerde olduğu gibi balıklarda besin alımının 
kontrolünde glukokortikoidlerin etki mekanizmaları, doza bağlı ve karmaşık olarak 
görünmektedir (Bernier, 2006).  

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bütün omurgalılarda olduğu gibi, balıklarda da beyin besin alımının düzenlenmesinde 
en önemli merkezdir. Balıklarda iştah düzenleyiciler, peptitlerin injeksiyonunu izleyen 
besin alımının ölçülmesiyle ve genlerin moleküler yapısı üzerinde yapılan çalışmalarla 
tanımlanabilmiştir. Balıklarda besin alımının kontrolünde nöropeptitlerin rolü son 
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yıllarda ortaya konmuştur. NYP, galanin, ghrelin oreksinler oreksijenik etkili peptitlerdir. 
Bombesin, leptin, CCK, CRF anoreksik etkili peptitlerdir. İştah düzenleyici peptitlerin 
balıklarda sentezi ve mekanizması, tam olarak anlaşılamamıştır. Mekanizma çok 
karmaşık ve birbiriyle ilişkili olarak görünmektedir. Balıklarda besin alımının 
mekanizmasının anlaşılması kültür balıkçılığının ilerlemesi açısından oldukça yararlı 
olacaktır. Bu nedenden dolayı balıklarda enerji dengesi ve besin alımının fizyolojisinin 
anlaşılması ile ilgili yapılacak çalışmalarla bu sistemin mekanizması daha iyi ortaya 
konulacaktır. 
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