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Sığırlarda mantarların sebep olduğu yavru atma olayları son yıl-
larda yangılar ve ekonomik zararlar meydana getirecek bir durum
olmaktadır. Sığırların mycotic yavru atma olayları Avrupanın bazı
memleketleri ile Amerika' Birle~ik Devletlerinde tesbit edilerek yayın-
lar yapıldığı halde Hong Kong ve ona yakın ülkelerde tesbit edildiğine
dair bir yayına raslanmamı~tır. 1960 yılından beri Hong Kong ada-
sında yüksek verimli bir sürüde görülen yavru atma olayları son yıl-
larda dikkati çekecek bir orana yükselmi~tir. Yapılan incelemeler
yavru atma sebeplerinin Brucella abortus, Yibrio feotus ve Trichomo-
nas foetus olmadığını gösterince mantarlardan ileri gelme bir yavru
atma olayından ~üphelenilmi~ ve ara~tırma sonucu bunun doğruluğu
teyid edilmi~tir.

34 yavru atma olayından i o tanesinin mycotic enfeksiyona bağlı
olduğu tesbit edilmi~tir. İzole edilen mantar türlerinden phycomyce-
tes çoğunluğu te~kil etmekle beraber Aspergillus spp., Candida tro-
picalis ve idantifiye edilemiyen türler de bulunp1U~tur. Yavru zarları,
am nion sıvısı ve mide muhteviyatı en fazla enfekte olan yerlerdir.
Deri leziyonları azınlıkla görülebilmektedir.
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WILSON, j.H.G.: Ineklerin Caruncula'larıızda Kas Hücreleri Var
mıdır? Yet. Rec. 77, 400, 1965.

Retentio secundinarum brucellosis'tcn arınmı~ inek sürülerinde
bile yüksek oranda kaqıla~ılan bir olaydır. Retentio secundinarum
olaylarını Kennedy (1947) 4°~ doğumda % 8,3 Cohen (1956) 1s-
rael'in bir bölgesinde 5 yıl içinde vaki olan 145.000 doğumda % 8,9
Banerjee (1963) Holanda'da 2276 doğum vak'asında % i i ,20 ve
Geyer (1964) Hanover de 1200 Klinik vakasında % 25 olarak bul-
mu~lardır.

Retentio secundinarum olaylarının etiolojisi üzerinde bazı
araştırıcılar durmu~ olmakla beraber ~u veya bu sebeple çok az araş-
tırıcı ineklerin placentalarının histolojisi üzerinde çalı~mışlardır.
Bu çalı~malar da villi chorialis'lerin uterus caruncıılalarına bağlan-
dığı bölgelere inhisar ettirilmi~tir.
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Klinik çalışmalar esnasında uterusu gevşetici ilaçlar kuııanıl-
dığı zaman gebe ineklerde placentation'a etki yapıp yapmayacağının
bilinmesi gereklidir. Bu sebepten inek carunculalarının kas hücrele-
rine sahip olup olmadığını öğrenmek ihtiyacını duyduk. Bu konuda
çok az yayın yapılmıştır. Benesch (1957) carunculaların kas ihtiva
etmediğini, belki de eski araştırmalara dayanarak, ileri sürmüştür.
Pomayer (1919), Schmid (1927) ve Kugcler (1932) az sayıda inek
carunculalarının histolojisi üzerinde çalışmışlar ve buralarda kas
liflerinin bulunmadığı kanaatine varmışlardır.

Bu araştırmada gebeliğin çeşitli zamanlarında ineklerin carun-
cularının hitolojisi üzerinde çalışılmıştır. Materyal mezbahada kesilen
ineklerden, kesimi takip eden saatlerde toplanmış veya operasyon
sezariene tabi tutulan vakalardan sağlanmıştır.

Sonuçlar ineklerin carunculalarının oldukça belirli katlar halinde
düz kas hücrelerini ihtiva ettiklerini açık bir şekilde göstermiştir.
Bu buluş retentio s(~eundinarum'un etiolojisi üzerinde yeni incele-
melerin yapılması !üzumunu açığa çıkarmaktadır.

Hüseyin Erk
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