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Mycotic diseases occurring in domestic animals in Ankara

Surnrnary: Asperı:;iııosis (8 sheep, 4 cat" 4 monkeys, ı hen, i turkey, 1 pigeon,
partridge, i horse) "'as diagnosed hy histologic demonstration of the agent A. fumigaıus in
a sum of 2 i cases. The fungııs ",as causing a mix infeetion together with mueormyeosis
that lead to neerotie enteritis and nephritis in si:eep; miliary bronchopneumonia with
small abcesses in hOl'se; purulcnt lung,liyer and Iyml'h noclc infl;ımations in cats. gene ra-
lizing purulent-necrotic bronehopncıııııonia in poultry cases. N. Astl'roides ",as demonst-
rated and isolated in two eats having meningitis. pneumonia, peritonitis, omentitis and
purulent-necrotie lymphadenitis, Triehophyton gallinae the agent offavus ofpoultry, and
T. mentagrophytes were isolated from i cow, 2 caıs, i doğ, and i goat having skinlcsions.
Sporotriehum schenkii was isolated from a cat that had purulcnt-neerotic Iymphadenitis
as a rarc localization of thc disease. Another dermatnphyl fungus, S. cunicu!i ",'as found
in the lungs, plcura and lymph nodal Icsions of a eat and a rabbi ı. lIistoplasma capsu-
Iatum was demonstratcd in 2 cats sum,ring from chronie purulcnt bronchopneumonia
with aboundant foreign body giant ecııs swaııowing ıhe fungal agents.

Özet: Evcil hayvanlarımızdaAspergiııose, ~ocardiose, Tricophytose, Sporotrichose,
Streptotrichose, Mucormycose ve Histoplasmose gihi fungal enfeksiyonlar saptanmıştır.
Aspergillose 8 koyun, 4 kedi, 4 maymun, i aı. i tavuk, i hindi, i gün:rc.in ve i keklikleolmak
üzere 2 i olayda histopatolojik yoklamada mantar nıiçellerinin görülmesiyle tanınmıştır.
Koyunda hastalık çoğu Mueormycose ile baraber bulunmuş ve nekrottik entcrit ve nekrotik
nefrile yol a~:mıştır. At'la milier apseeikler şeklinde bronchopncumonie; kedide irinI i akci-
ğer, karaciğer ve lymph düğümü yangısı; kanatlılarda ise irinli nekrotik bronchopncumonie
yanında geneııeşmey" ilgili yangılar da meydana getirmiştir. Nocardia asteroides :1 kediden
izole edilmiş ye meningiıis, pneumonie, peritonitis, omentitis ve Iymphadenitis purulenta
meydana getirmiştir.Bu granülomlar içerisinde etkenler giirülmüştür.Bir tayukta favus etkeni
Trichophyton gallinae, i sığır, 2 kedi, ı köpek ve i keçide ise. T. mentagrophytes türü
mantar deri ve kıl diplerinden izole edilmiştir. Sporotrichıım schenkii ender olarak kabul
edilen bir kedide Iymph düğümlerinde yerleşip irinli nekroıik yangı meydana getirmiştir.
Gene dermatophy! olan Streptotrichl1lll euniculi i ta"şan!a i kcdide akciğerler, pleura
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ve lymph düğümlerinde yerlcşen irinli nekrotik adaklar meydana getirmiştir. Yedi koyunda
aspergillosc ilc karışık enfeksiyon şeklinde seyreden mucormycosis'in enterik lezyonlara yol
açma,,! da ilginç bulunmuştur. Histaplasma capsulatum acrogen olarak 2 kediye bulaşmış
ve kronik irinli ve dev hücreleri i(;,~risinde yuvarlak mantarların da görülebildiği tipik
granulomatöz yangıların şekillenmesine neden olmuştur.

Giriş

Vitamin deposu olduklarından bazı türleri (Basidiomycete)
besin; diğer bir kısmı ise mdüstride antibiotik ilaç (Penicillum), al-
kol (Sacclıarom yces), yağ (Endom yces) ve protein elde edilmesinde
ana madde (Torulopis utilis) olarak kullanılan mantarlar, maya ve
küfler olmak üzere iki ana bölümde toplamrlar. ~1ayalar yuvarlak,
oval veya limon biçiminde, tek hücreli ve tomurcuklanmayla çoğalan
mikroorganizmalar; küfler ise dallı, budaklı iplikçiler (hyphae), ya-
da bunların yaptığı saç demeti (mycelium) şeklinde görülürler (8,33,
38, 70) Mantarlar arasında insan, hayvan ve bitkilerde lıastalık ya-
panların bulunduğu uzun süreden beri bilinir (8,33,70) Bunlar deri,
mucosa veya solunum yollarından birinden girerek yüzlek veya derin
(sistemik) hastalıklara yol açarlar. Mantar hastalıkları çoğunlukla.
bulaşıcı değildirler (33); fakat etkenin özel ilgisine göre seçilmiş,
beııi dokulara yerleşirler ve burada tipik lezyonlar meydana getirir-
ler. Yangı reaksiyonu dermatophyt ve monilia'lardan ileri gelen yüz-
lek enfeksiyonlarda lıafif; sistemik lıastalıklarda ise çok kere granulo-
matöz veya fokal apseleşmeler şeklinde olur (8,11,15,21,23,28,30,
33,36,39,41,50,51,52,70) .

Mantarlar içerisinde Phycomycetes'ler saprofitleri; Ascomy-
cetesler Aspergiııus'ları (A.nigcr, A.glaucus ve yegane patojen
tür olan A.fumigatus); Penicillum cinsi (P.notatum) gibi antibiotik
ve fermantasyon endüstrisinde (Saccharomyces) önemli olanları;
Basidiomycetes, bazıları yenebilen (Agaricus compestris) ve sexuel
çoğalma gösteren türleri içine alırlar. İnsan ve hayvanlarda pato-
jen olan türler Fungi imperfecti (Deutoromycetes) grubunda bulu-
nurlar ve Nocardiosis, Cryptococcosis, Histoplasmosis, Coccidioido-
mycosis, Sporotrichosis, Moniliasis (Candidiasis), gibi sistemik has-
talıklar ile Dermatophylose ve Dermatophytose denen yüzlek enfek-
siyon etkenlerini kapsar (8,33,38,70).

Nocardiosis, başta sığır ve eti yenebilen bütün ruminandar olmak
üzere, kedi, köpek ve kanatlılarda görülen bir hastalıktır (8,12,18,
31,32,33,35,37,47,50, S1,52,54,60,61,66,70). Etkeni, N.asteroides olup,
sığırda mycotic mastitis ve abortmana yol açarken, insan ve diğer
hayvanlarda akciğerlerle lymph düğümleri başta olmak üzere deri al-
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tı bağdokusu ve kemikte de yerleşebilen kronik granülomatöz no-
düllere veya apseler şekillenmesine sebep olmaktadır (8,12,31,33,47,
51,52,54). Bu ilk odaklardan sonra karışabilen mantar, beyin ve zar-
ları dahil bütün iç organlara yayılıp metastatik yangılara neden olur-
lar. (8, 12,18,47,52,70). Sığıı'da mantardan ileri gelen lymphangitis
(Bovine farcy)'in etkeni ise :\. farcinia'dır ve arka bacak lymph
düğüm ve kanallarında yerleşen apse veya ülserlere sebep olur. Ül-
serleşen bu apselerden akan irin dışa gideceği gibi, kan yoluyla man-
tar akciğere de gelip yerleşmektc ve genel bozukluklar meydana
getirebilmektedir (8,12,47,52). Mycatic meme yangılarına yakalan-
mış sığırlarda enfeksiyondan 2-] Ogün sonra meydana çıkan ve akut,
subakut ya da kronik seyir gösteren, mültiple, irili ufaklı, irinieşebilen
granülomlar şekillenir. İrin içerisinde mantarın sferüllcri görülür.
Esas etken olan Noasteroides yanısıra saccharomyces, candida, cryp-
tocaccus, trichosporon ve aspergillus gibi çok değişik türleri n de has-
talıktan sorumlu tutulduğu görülmüştür. Bu gibi etiyolojik değişik-
likler mantarsal yavru atma konusunda da ortaya çıkmış ve Nocardia'-
lar gibi aspergillus, absidia, mucor veya rhizapus türlerine bağlı et-
kenler ileri sürülmüştür (8,12,32,33,47,54,70). Maymunda görülen
Nocardiose lezyonları sık sık tüberkülozla karıştırılmıştır. Nocardios'a
yakalanan kedilerde daha çok akciğer ve pleura ile submandibular
lymph düğümlerinde apseler, köpekte sonradan genelleşebilen İrinli
-granülomatöz akciğer, pleura, mediastinum, beyin, viscera ve deri-
altı dokusu yangıları, keçilerde ise mastitis şekillendiği dikkati çeker
(8,12,54,70).

Cryptococcosis adı altında atların Lymphangitis epizaotica (C.
farciminosus); insan, köpek ve gene atların Kuzey Amerika Blastomy-
cose'u (B. dermatidis); insan, köpek, kedi, sığır ve atların kronik
meningitis veya buradan genellqen lezyonlarla tanınan Avrupa
Blastomycose'u (Concoformans) gibi hastalıklar toplanmıştır (7,8,9,
17,20,29,33,35,37,40,47,48,52,57,62,65,66,67,70). L. epizootica'ya tu-
tulan atlarda yüz ve boyun kısmı başta gelmek üzere, vücudun her
yanını örten deride ve deri altındaki lymph düğümlerinde ve lymph
kanallarında yerleşen kronik, irinJi düğümeükler şekillenir. Hastalık
generalize oldukta, bütün mucosa ve conjunctivalarla göze yerleşe-
bilir (8,52,70) oKuzey Amerika Blastomycose'unda ise irinli granülom-
lar daha çok akciğer ve kemiklerde lokalize olıırlar( 57).

J-Jistoplasmosis insan başta olmak üzere köpek, kedi ve sığırda
görülen ve kronikleşerek anemie, leucopenie ve cachexie'ye yol açan
ateşli bir hastalıktır. Reticııloendothel sisteme yerleşen H.capsula-
tum en çok barsağın payer plaklarıyla lymph düğümlerinde lokalize
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olmaktadır. Zamanla buraların apseleşme ve ülscrleşmesinc yol
açarak hazım bozukluğu, zayıflama ve cachexie'ye yol açar. Ağızdan
giren etken, bazı hallerde ilk olarak dudak, dil, larynx veya pharynx'te
de tutulabilmektedir. Ancak, olayların çoğunluğunda, enfeksiyon
hava yoluyla meydana gelmekte ve hastalık lczyonları da akciğerde
bulunmaktadırlar (4,8,14,16,26,29,33,35,37,44,47,52,56,58,61,64,
66,70) .

Coccidioidomycosis insandan başka 2-4 yaşındaki sığırlarla, at,
koyun, kedi, köpek ve tavşanlarda sporadik enfeksiyonlara yol açan
bir hastalıktır. Etkeni olan C. immitis hava yolundan alınır ve thora-
eie, bronchial, mediastinal, ya da pulmoner lymph düğümlerinde
tutulur. Ayrıea çene altı, retropharyngeal ve mesenterial olan Iymph
düğümlerinde de görülebilen bu hastalıkta, actinomycose benzeri
sarı renkte içinde irin ve bazen de kireçlenmiş bir kitle bulunan et-
rafları iyice kapsüllenmiş granülomlar meydana gelmektedir. Hastalık
sülfür granüllerinin görülmemesiyle actinomycose'dan ayırd edile-
bilir. Bu mantarın büyük sfCrülleri tüberkül gibi eskidikçe büyürler,
ancak akciğer lezyonu çok kere iyice kapsüllenmiş küçük ve bir tek
granülom şeklinde olmaktadır. Mikroskopla bakıldıkta lymphocyt,
plasma hücreleri, maerophage'lar, neutrophylleucocytIer ve yabancı
cisim dev hüerelerinden oluşmuş ve etrafları sıkı bir fibröz dokuyla
çevrelenmiş özel granülom görülür. Bu granülom içerisinde dev
hücrelerinin sitoplazması içinde büyüyüp geniş kistler halini almış
coccidioides sferülleri dikkati çeker (8, i7,20,29,33,35,37,42,43,47,
50,52,55,59,6 i,66,69, 70).

lı10nilia enfeksiyonlan, candida cinsine bağlı, birkaç değişik tür
tarafından meydana getirilirse de esas sorumlunun C. albİcans olduğu
kabul edilmektedir. Süt emen bebeklerin ağzında sık görülen pamuk-
çuk ile sığır, köpek, kedi, dana, tay, tavuk, hindi, güvercin ve sülün-
lcrin deri ve mucosalarında rastlanan akut seyirli, kanlı ya da pseu-
domembranlı ve ülserIi yangılar bu etken tarafından meydana
getirilmektedir. Daha sık ortaya çıkan alimenter bozukluklara ek
olarak, domuz ve köpeğin derisinde, kısrakta uterus'ta, ineklerde ise
genital organlarla beraber akciğerlerde de benzer lc;.;yonlar meydana
gelebilmektedir. Kanatldarda, ağız, özofagus, kursak, bezli ve taşlı
midelerde şekillenen beyaz renkli ve mucosalarına hafif de olsa yapışık
bulunan nekrotik zarlar hastalığın kolayca tanınmasına çok yardımcı
olurlar. Yaşlandıkça kronikleşen Moniliasis olay ları nda bezli ve taşlı
midelerin duvarı kalınlaşarak üzerinin sarı- yeşilimtrak renkli, nekro-
tik bir tabakayla örtüldüğü görülür (8,11,13,21,29,33,35,37,47,50,
53,66,70) .
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Sporotrichosis adıyla anılan ve at, katıl', köpek, kedi, deve, sığır,
kanatlılar ve insanda görülen hastalığın etkeni S. schenkii'dir. Mantar
bacak derisiyle, deri altındaki Iymph düğümcük ve kanallarına yer-
leşerek ilkin granülomatöz iken sonra ülserleşen apsecikler meydana
getirir. Lezyonlar bazen iç organlarada yayılabilir. Bulaşma deri-
deki açık yaralardan, lymphogen yayılma ise çok yavaş bir yayılma
temposuyla meydana gelir (8,33,35,37,39,40,52,66,70),

Dermatophj!lose' lar kıl, tırnak ve deride yangısel değişmelerle tanı-
nan yüzlek mantar enfeksiyonlarının etkenlerini içine alır. Streptot-
richosis adı verilen bu hastalıkta D.congolensis sığır, at, koyun, keçi ve
geyiklerde; D.dermatonomus at, koyun, keçi, ve sığlı'da mycotic der-
matitis; D.pedis ise koyunda sık sık rastlanan ve ayakta yerleşen pro-
liferatif dermatitisten sorumlu tutulmuştur. ),.fycotic dermatite ya-
kalanan koyunlarda, tüylerin en sık bulunduğu deri bölgelerinin yüz-
lek kısımlarında eksudatif yangılar şekillenir (Lumpy wool). Gene
koyunda görülen ve proliferatif dermatitis diye adlandırılan hasta-
lıkta ise akut seyir gösteren fakat kronikleşebilen, diz ile tırnak arasın-
da yerleşen, yaygın ve eksudatif karakterli lezyonlar şekillenir (St-
rawberry foot rot). Streptotrichosis bacaktan başka baş ve boyunda
da çok şiddetli seyreden akut ve eksudatif dermatit meydana getire-
bilir (8,17,29,35,37,40,70).

Dermatophytose'lar da yüzlek enfeksiyonlara sebep olan mantar-
lardandır. Bunlar da öncekiler gibi kıl ve tırnaklarda yerleşen bulaşlCl
hastalıklar yaparlar. Yirmiden fazla türü olan bu cinsin Tricophy-
ton, Microsporum ve epidermophyton adlı örnekleri hayvanlarda
patojen olmaktadır. Bunlardan T.equinum atta ringworm'a yol açıp
yüz, göz, kulak ve burunda yerleşen, kenarları keskin sınırlı, yuvarlak
kılsız sahalar meydana getirir. Bunlar attan başka köpek ve diğer
lıayvanlarda da görülebilir. Deride kıl dökülmesi ve ödem şekil-
lenmesi ile başlıyan yangısal değişmeler kanatlı Trichophytose'unda
(15) göz etrafında, ibik ve sakallarda yerleşerek etrafa yayılan beyaz
kepeklenme sahaları halindedir. Favus adıyla tanınan bu hastalık es-
kidikçe deri kalınlaşır, büzüşür ve kabuklaşarak kepeklenir. Bunlar
dışında hakiki ringworm hastalığı etkenleri microsporum cinsine bağlı
olan mantarlardır. Bunların başlıcaları M.canis (insan, at, köpek ve
kedi), M. gypseum (köpek,kedi, at, kanatlı, kobay ve fare), M.nanum
(domuz)'dur. Köpek ve kedilerin ringwormu çoğunlukla M. canis'-
ten ileri gelen ve insana da bulaşan bir zoonozdur. Kulak, yüz, boyun
ve kuyrukta kıl dökülmesi sonu yavarlak sahaların şekilIenmesiyle
tanınır. Kaşıntı yoktur. İlerliyerek vücudun diğer kısmıarına da
yayılabilir. Mantar, enfekte ettiği kılın etrafını mozayık gibi sarıp
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sarmalamıştır. Epidermophyton'lardan yalnızca E. fioccosum'un
patojen etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır (8,15,17,29,35,37,40,70).

Büyük çoğunluğu apatojen olan ascomycetes'ler arasında en
en önemli ailenin 350 den fazla türüyle Aspergilluslar olduğu görül-
müştür. Bunlardan A.fumigatus insan, kanatlılar, sığır ve koyunlar
başta gelmek üzere, bütün hayvanlarda ve son yıllarda çok artmakta
olan (i) solunum yolu enfeksiyon ları na veya bunun generali:~e olan
şekline sebep olduğu ortaya çıkarılmışır. Etken küf1ü gıdalada bula-
şır ve kalabalık hayvanların bulundundduğu rutubetli ahır
havası yardımıyla da yayılmasına devam eder. Tüberküloz lezyonuna
benzer bozukluklara sebep olarak akciğer loblarında konjesyon, et-
tafı kanlı ve ortaları boz-gri renkli, kazeöz ..irinli nodüller meydana
getirir. Sığlı'da akciğer lczyonları yanında, uterus ve foetus'a ait
zarlarda bozukluklar sonu abortusa yol açması da ender değildir.
Bu hallerde mantar, kotilcdanlarda ve atık yavrunun midelerinde
mevcuttur. Ayrıca foetus'un derisinde, placentada ve hatta amnionik
sıvıda da mantar görülebilmiştir. Akciğer aspergillose'u akut, subakut
veya kronik bronkopnöymoni şeklinde seyreder ve ortası nekrotik
-irinli granülomlar halinde ortaya çıkar. Aspergillose, 20 günlük bir
bebeğin akciğer ve beyninde ve granülomatöz olmayan şekilde de
tesbit edilmiştir (2). Bu olayda diger birçok organda da nongranülo-
matöz lezyon meydana gelmiştir. Ancak bu tip yaygın eksudatif lez-
yonların görülmesi pek enderdir (25). Kanathlar arasında bu etkene
en fazla duyarlı hayvan piliçler ve genç hindiler olduğundan, Asper-
gillose daha çok piliç ve hindi besleYl'nlerin korkulu rüyası olarak ün
yapmıştır. Ancak, ördek, kanarya, güvercin, kaz ve diğer kanatlılarda
da Aspergillose'a rastlanabilir. Bunlarda da akciğerde diffüz, milier
veya nodüler derenler şekillenir. Bu derl'nlerin de ortası sarı renkli
kazeöz-irİnli bir kitleyle doludur. Bu apselere akciğerden başka sy-
rix, karaciğer, barsak. beyin ve gözde de rastlanabilmiştir (i ,2, 5,6,8, iO,
13, i7, i9,22,27,29,30,33,35,-37,46,47,51,59,61,66,70).

Diğer bir kısım mantarlarda pyhcomycetes cinsinden olup, doğada
çok yaygın bulunan Mucor, Absidia ve Rhizopus türlerİni kapsar.
Mucorlardan, M. pusilus sığırda mycotic abortus'a; at, sığır ve domuz-
da akciğerlerle, bronchial, nıediastinal ve mczenterial lymph düğüm-
leride irinli yangılara sebep olur. M.racemosus ile M.sipinosus tür-
lerinde benzer lezyonlardan izole edilebilmiştir. Absidia'lardan i\.
ramosa ilc A.corymbifera da sığırda mycotic yavru atma ve belirtilcn
lezyonlardan sorumlu tutulmuştur. Ancak, sığırda mantara bağlı
yavru atmaların en önemli etkeninin Rizopus'lardan R. cohnii, R.
arrhizus ve R.microsporus'lar olduğu kabul edilmektedir. Bunlar
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şiddetli bir placentitis meydana getirerek, gebeliğin 3-7 ayları ara-
sında yavrunun atılmasına sebep olurlar. Kotiledonlarda geniş kazeöz
nekrozlar ve kireçlenmeler, kotiledonlar arasında ise sarı renkli deri
benzerİ sert sahalar meydana gelir. Bu gibi sahalara endometrium ilc
foetus derisinde de rastlanabilir. Bu etkenler de foeutusun mide sıvı-
sında, derisinde ve amnionik sıvıda bulunurlar. Bu olaylar dışında,
boğaların preputiumunda; sığır, domuzların mediastinal ve mezente-
rial lenf düğümlerinde; insan, at, köpek ve kanatlı hayvanların akci-
ğerlerinde absidia ve mucorlardan ileri gelen ve tüberküloz derenleri-
lerine çok benzeyen sporadik lezyonlarda rastlanabilmiştir (8,17,23,
24,30,41,47,5 1,52,6 i,66, 70).

Etiyolojisi kesinleşmiş bu mantar enfeksiyonları dışında, insandaki
Maduramycosis benzeri köpektc de ayağın urlaşmış gibi anormal
büyümesine yol açan ve etiyolojisinde çeşitli mantarların sorumlu
görüldüğü mycetoma'lara (63) rastlanmıştır. İlkin fungal bir has-
talık kabul edilirken (33), sonradan bakteriler arasında etüt edilen Ac-
tinomycose (3,8,45) etkenleri (A.bovis Sığır ve diğerlerinde; A.
israeli: insanda aktinomikoz Actino bacillus lignieresi: sığırda tah ta
dil; A. actinoides: buzağıda pneumonie) ilc atlarda kastrasyon sonu
funiculus spermaticus'ta kalınlaşmayla, kısrakta granülomatöz mas-
tite yol açan Botriomycose etkenlerinin mantarlarla ilişkisi bulunma-
dığı anlaşılmıştır (8,51,68). Bu nedenle arşivimizde ilkin bu sınıfta
etüd edilen olaylarımız da mantarlar arasından çıkarılmıştır.

Materyal ve Metod

Bu araştırmamızda i934- i974 Yılları arasında Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Patolojik Anatomi Kürsüsünde incelenen evcil
hayvan otopsi ve biyopsi materyalinde saptanan fungal enfeksiyonlar
ele alınmıştır. İlkin, mikoloji bilim dalının henüz emekleme devreleri
olan 1950 lere kadar geçen sürede, bugün modern bakteriyolojideki
ilerlemeler sonu, büyük benzerliklere rağmen, bakteriler arasına
alınan Actinomycose, Actinobacillose ve Botriomycose gibi hastalık-
lar mantar enfeksiyonu olarak tanımlanmışlar ve raporlara bu yoldan
kaydedilmişlerdir. Bu bakımdan, bizim klasifikasyonumuz da hasta-
lıklara göre yapılacak, ancak bu özel noktayı anlatmak için sayılan bu
hastalıklar olaylar toplamından çıkarılacaktır. Raporların incelen-
mesinden toplam olarak 83 olayda mantar hastalığı tanımlandığı
kaydedilmiştir. Bunların 43 tanesi sığıra,li mandaya, 8 i koyuna,li
keçiye, 4 tanesi ata, 2 si merkebe, 1 i köpeğe, II i kediye, 1 i tavşana,
4 ü maymuna, 1 tanesi hindiye, 4 Ü tavuğa, 1 i güvcreine ve 1 tanesi de
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kekliğe aittir. Bugünkü klasifikasyona girmeyen Actinomycose (37),
Actinobacillose (8) ve Botriomycose (4) gibi bakteriyel hastalıkların
toplam 49 olayda bulunduğu göz önüne alındıkta saptanan 83 olayın
ancak 34 tanesinin hakiki fungal enfeksiyon olduğu anlaşılmaktadır.

İncelenen 83 olayın tamamında teşhis histopatolojik yoklamalarla
ve gerektiği zamanda boyamalara baş vurularak konmuştur. Kayıt-
lara göre 83 olayın 24 ünde histopatolojik mantar tanımı etkenin bak-
teriyolojik idantifikasyonuyla desteklenmuştir. Bunlara Aktinomikoz
olayları da dahil bulunduğundan, esas mantarların büyük çoğunluğu
üretilememiş ve tip tayinleri de yapılamamıştır.

Bu çalışmada, bu nedenlerle, etiyolojik tanımdan çok histopato-
lojik bulgulara yer verilecek ve olaylar bu açıdan değerlendirilecektir.

Sonuçlar

Sonuçlarda hastalıkların teker teker incelenmesi ve bulguların yer
ve patolojik karakterlerinin de evcil hayvanlar arasında karşılaştırıl-
ması, benzerlik veya ayrılıkların belirtilmesi, bunların tanınmasında
yardımcı olabilecek olanaklar sağlıyacağı için tercih edilmiştir.
Bunun için de hastalıklar olay sıklığına göre şu şekilde sıralanmıştır.

Actinomycose: Toplam olarak 34 sığır, 1 manda, 1 kedi ve 1 tavuk
olmak üzere 37 olayda görülmüştür. A. bovisten ileri gelen lezyonlar
kedide masseter kasında, tavukta deri ve kemiktc, mandada çenealtın-
da, sığırda ise dil, yanaklar, mandibula, çenealtı, yutak, parotis, ly-
mph düğümleri, burun ve memelerde lokalize olmuştur. Meydana gelen
lezyon kronik, etrafı sert fibrotik bir kapsülle çevrili, içi irinle dolu
irili ufaklı apsecikler şeklinde olmuş, apse muhtevisi sarıyeşil imtrak
kum tanecikleri gibi aktinomikoz sferüllerini ihtiva etmiştir. His-
tolojik bakıda ortada ışınsal konumlu, şiddetli eosinophylic karakterde
güneş manzarasında etken yığınları, etrafında nekrotik doku ve bu-
nun içerisinde parçalanmış leucocytler ile etrafta şiddetli hücresel in-
filtration bulunmaktadır. Bu alandaki infiltrat hücrelerin büyük
çoğunluğu neutrophyl leuocyt, az sayıda lymhocyt, monocyt, plasma
hücreleri ve daha fazla orta kısımlarda görülen eosinophyl leucocyt-
lerden ibarettir. Bu bölgenin de dışında şiddeti olayın eskiliğine göre
değişen ve fibroblast, fibrocyt, lymphocyt, histiocytler ile collagen iplik
demetl~rinden yapılmış özel olmayan granülasyon dokusu görülür.

Actinobacillose: Sekiz sığırda ayrımsal tanım la A. ligneresi adlı
etkene bağlanan; dil, çenealtı, derialtı dokusu ve Articulus genus gibi
değişik yerlerde lokalize olan; şişme, apseleşme ve granülasyon dokusu
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şekillenmesiyle karakterize edilen lezyonlar yapmıştır. Dilde yerleştiği
zaman bu organın tahta gibi sert bir hal almasına sebep olduğundan,
hastalığa Tahta Dil Hastalığı da denmektedir. Actinobacillose apse-
lerinin içi ince granüllü irinle doludur ve çoğunlukla yumuşak doku-
larda yerleşirler. Bağlayıcı ve lymhoid dokuları seçen etken kemikte
lezyon yapmaz. Histolojik bakıda tipik kronik apse ve içerisinde
etkenler görülür.

Botriomycose: Üç at ve bir merkepte görülen, eskiden B.ascoformans
adı verilen ve mantar kabul edilen bir etkene bağlanan bu hastalığın
sonraları mantara benzeyen zooglene kütleleri içerisinde bulunan
Staphylococcus aureus'tan ileri geldiği anlaşılmış bulunmaktadır.
Botriomycom'lara atta kastrasyon yaralarında, meme dokusunda fis-
tüllü apselerde en sık olmak üzere iç organlarda veya vücudun diğer
kısımlarında da rastlanmıştır. Enfekte saha sert ve içi irinle dolu tümör
benzeri bir hal alır. Kasık boyunca giderek peritona bile yayılabilir.

Aspergillose (Pneumomycose): Sekiz koyun, 4 kedi, 4 maymun
1 at, 1 tavuk, 1 hindi, 1 güvercin ve bir de keklik olmak üzere
toplam 21 olayda aspergillose'u tanıtan histopatolojik lezyonlar
ve mantar miçeliumları saptanmıştır. Aspergillose koyunda 7 olayda
mucormycose ile beraber ilkin kanlı, zamanla irinli veya nekrotik
enteritis ile irinli ve nekrotik böbrek yangısına yol açmıştır. Atta
irinli nekrotik bronchopneumonie odakları ile içerisinde miçellerin
bulunduğu, küçük apsecikler şekillenmiştir. Kedilerde şekillenen
irinli yangıIar ise akciğer ve lymph düğümlerinden başka karaci-
ğerde de bulunmuştur. Hindi, güvercin ve keklikte yalnız akciğer ve
bronchlarda irinli nekrotik yangılar meydana getiren aspergillose,
tavukta bronchopneumonie yanında hepatit ve splentit, maymun-
larda ise akciğer, karaciğer dalak ve lenf düğümleri, böbrek, beyin,
myokard ve perikard'ta irinli nekrotik bozukluklar meydana getir-
miştir. Bu lczyonun orta kısmında tek veya miçellcr tarzında zincir
gibi uzanan ya da saç demetleri gibi birbirine karışmış, hematoxylin ve
eosin ile iyi boyanmadığı için içi parlak ve boş hissini uyandıran su dam-
lacıkları gibi mantarlar kolayca göze çarpmaktadır Bu lezyonlardan
bazan mantarın üretilerek kültürünün yapılması da mümkün olmuştur
Histopatolojik bakıda akciğer kapillarlarının şiddetli hiperemik, alveol
lumenlerinde eritrosit, lökosit, mononüklear makrofaj ve plasma hüc-
releri jle dolu hali dikkati çeker. Aynı hücre infiltrationları bronch
lumenlerinde de bulunur. Buralardaki bazı kan damarlarının tromboz
sonu strüktürünü kaybettiği görülür. İnfiltrat neutrophyl leucocytlerde
yağ degenerationu sonu veya coagulative necrose ile erime meydana
gelir. Bu necrose odakları etrafında ise sık örgülü ve uzunlamasına bo-
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ğumlu manzarada su damlacıkları görünüşünde veya devamlı parlak
mantar miçelleri göze batar. Belirtilen bu mycotic granülomlar etra-
finda fibrotik granülasyon dokusu şekillenir. Benzer granülomIara ka-
raciğer paranchym dokusunda, portobiliaer aralıklarda, epicardiumda
myocard içerisinde ve lymph düğümlerinde de rastlanır. (Resim 1-5),

Nocardiosis: İki kedide saptanan lezyonlardan ~. asteroides
ayrılmıştır. Bunlardan birinde hastalık meningitis, pneumonie ve peri-
tonitis mycotica meydana getirmiştir. Diğer olayda ise peritonitis,
omentitis ve Iymphadenitis purulenta yapmıştır. Heriki olayda da
histolojik kesitlerde etkeni görmek mümkün olmuş ve tipik kronik irinI i
mantar granulomu tesbit edilmiştir.

Tricophyton enfeksiyonları: Bir tavukta ibik ve sakaıda favus lezyon-
lan bulunmuştur. Tricophyton (Achorion) gallinae veya Tinae galli
diye bilinen mantarın görüldüğü olayda deri ve kılların mantarla
bulaştığı görülmüştür. Bir sığırda T.mentagriphytes tarafınd an deri
ve kıl diplerinde, 2 kedide gene aynı yerlerde, bir köpek ve bir keçide
deri ve kıl diplerinde benzer lezyonlara rastlanmıştır.

Sporotrichosis: Bir kedide S. schenkii enfeksiyonu saptanmıştır.
Hastalık lezyonunun kedide bulunmasının ender bir durum olmasına
ek olarak, lezyonun Iymph düğümünde lokalize olması da çok ilginçtir.
Zira sporotrichosis atta bacak derisinde danalarda da sırt kısımlarında
irinli deri yangısı meydana getirmesiyle tanınır.

Streptotrichosis: Sporotrichosis gibi dermatophyl bir enfeksiyondur.
Bir tavşanda (S. cuniculu) ve bir de kedide görülen hastalık heriki
olayda da akciğerlerde ve ayrıca Iymph düğümleril'le pleurada yer-
leşen bozukluklarla ortaya çıkmıştır. Heriki hastada da tipik irinli
nekrotik yangı meydana gelmiş ve etkenin görülmesi de mümkün 01-
muşıur.
V Mucormycosis: Toplam 7 koyunda Aspergillose ile karışık enfeksiyon

şeklinde rastlanmış ve ilkin kanlı iken sonra irinleşmiş ve hatta nekrotik
şekil almış enteritis halinde ortaya çıkmıştır. Koyunlarda hastalığın
bu tipi görülmemiştir. Ancak sığırların mezenterik lenf düğümlerinde
tüberküloz benzeri lezyonlara yol açtığı bildirilmiştir. Bu nedenle
bu bozuklukların daha çok Absidialara bağlı olabileceği üzerinde
durulmaktadır. Diğer türlerden mucor ve rhizopuslar daha çok myco-
tic abortuslardan soumlu tutulmaktadırlar.

Histoplasmosis: Aerogen enfeksiyon sonu 2 kedinin akeiğerinde
saptanmıştır. Bu hastalık kronik irinli bir bronchopneumonie şek-
linde seyretmiştir. Hastalık etkenleriyIc birlikte bunları fagosite eden
çok sayıda, yabancı cisim dev hücresinin de görüldüğü özel Iczyonlarıy-
la tanınmıştır. (Resim6-7)
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Tartışma

Son zamanlarda fungal enfeksiyonlar gün geçtikçe artan büyük
bir önem kazanmaktadırlar (3,8,13,20,70). Bazı mantarların akut
(8,11,29,30,31,33,43,50,51,52,). bazılarının kronik organ hastalıkları
yaptıkları (35,70), diğer bazılarının zehirlenmelere (35,38,50), bir
kısmının da neoplastik değişmelere (35,65) yol açtığı bildirilmiştir.

Memleketimizde mantar enfeksiyonlarının bolca görülmesine
karşılık medikal önemi üzerinde pek fazla durulmamış, hele veteriner
hekimlik alanında bu konuya değinen yayınlar pek sayılı olmuştur
(2,3,38). Mantarlardan ülkemiz hayvanlarında ileri geldiği hastalık-
ları anlatan yerli bir literatüre rastlanmamıştır. İşte bu eksikliği gi-
dermek ve kürsümüzde saptadığımız fungal enfeksiyonlarda, pek sayılı
olmalarına rağmen, gördüğümüz bozuklukları açıklıyarak meslekdaş-
larımızın dikkatini çekmeyi düşündük. Böylece bundan sonra rastla-
nabilecek benzer olaylar daha dikkatli incelemeden geçirilip daha
değişik yönlerden değerlendirilebilecektir. Zamanla yoklanan olay
sayıları da artacak ve mantar enfeksiyonlarının çeşitlerine göre bozuk-
luklar ve bunların ülkemiz insan ve hayvanlarında gösterdiği özellikler
daha iyi şekilde anlaşılacaktır.
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Resim. i: Bir kedi akciğerinde Aspergillose olayı (Aspergillosis in the lungs of a cal), Hema-
toxylin and cosin, x 200
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Resim. 2. Kedi akciğcr asp2rgilll)sc'unda manlar miçdlcri ve eksiidaı ara,ında yangı hücre-
leri (Aspergillus fumigaıus and inf/ammaıory exuc!aıion of a cal pnlmonary aspergillosis),

Hcm Eosin, x 360

Resim. 3. Aı pulmoncr aspergillose lezyonu (Pulmonary aspcrgillosis in a 1ı00"Se), Hem.
Eosin x 200
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Resim. 4. Resim. 3 ule büyülülmüş bir salıada manlar miçellcri ve bağıımlan ile daııanan
A. fumigaluslar ctrafmdaki polymorph neulrophyl leucoeyt1crden oluşan exudation (A
higher magnifieaıion of Fig. 3 ılıat elemonslralcs ıhe agenl and inflammaıory eeııs), Hem.

Eosin, x 400.

Resim. 5. Bir at'la akciğer aspergiııose lezyonu içerisinde manlarlar (The agenı and the
İnnammatory eeııs in a ease of horse pulmonary aspcrgiııosis), Hem. esasin, x 400
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Resim. 6:. Kedi aciğer histop!asmose'u (Cat pulmonary histoplasmosis) Hem. esosin, x 100

Resim. 7. Kedi ackciğcr histoplasıııose !ezyonunda kronik irinli ve yabancı cisim dev
hücrelerinden yapılan özel granülom içerisinde fasgasiıe edilmiş veya serbest haldeki yuvarlak
çift zarlı Hisıoplasma capsıılatum (Histaplasma capsulatum, forcingn bady giant ceııs,
chranic purulenl bronchopneıımania and inflammatory respanse in a cat pulmanary his.

taplasmosis lesion secn in Fig. 6), Hem. Eosin, x 360
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