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Bartonella
• B. henseleae,
• B. baciliformis

– Hemine ihtiyaç, intraselüler, CO2
• B: vektörler (pire, kene), tırmalama, ısırma, iğne
• P: eritrosit ve endotel hücre affinitesi

– Vasküler endotelial büyüme faktörü
– Apoptos inhibisyonu

• K: intravasküler olarak kalabilmekte ve persistent inf. 
oluşturabilir

• Kedi: gingivit, lenfadenopati
• Köpek: Endokardit, lenfadenit, hepatit, rinit, meningoensefalit
• İnsan: rastlantısal, CSD (kedi tırmalam hastalığı), BA 

anjiyomatozis
• T: Kültür, PCR, seroloji
• S: Tetrasiklin, amoksisilin vb



• Pasteurella multocida
– Başta sığır ve koyun/keçi 

olmak üzere manda, 
domuz, tavuk gibi birçok 
hayvanda ve insanda 
pastörelloz

• Mannhemia haemolytica
– Genç sığır ve koyunlarda 

pnömoni, septisemi ve 
koyunlarda gangrenli 
mastit

• Pasteurella trehalosi 
– Genç koyunlarda septisemi 

• Pasteurella pneumotropica
– Lab hayvanlarında solunum 

sist. inf.

Pasteurella, Mannhemia 



• Pasteurella multocida
– Kapsül. polisakkarit 

antijenine göre A,B,D,E,F 
serogruplar

– Somatik O
– Agresin; fagositoz ve 

bakterioliz’den korur
– Koloni morfolojilerinde 

varyasyon, M,S,F(I),R
– Üst solunum yolu 

kommensali
– Dokularda 

bipolar

Pasteurella



– Pasteurella multocida
– Başta sığır ve koyun/keçi olmak üzere manda, domuz, tavuk 

gibi birçok hayvanda ve insanda pastörelloz
– Endojen, Eksojen (bulaş temas veya aerosol yolla)
– Stres; nakliye, kalabalık vs
– Hemorajik septisemi, ödem, pnömoni (bovine pneumonic 

pasteurellosis), nakliye ateşi (shipping fever), diğer etkenlerle 
(RSV, PI3, Herpes, Adeno) ortak inf.

– Akut (septisemik); endotoksemi, intravasküler koagulasyon 
– Subakut (ödemli), kronik (pektoral) seyir
– Teşhis; bakteriyoskopi, kültür, PCR. Serolojik teşhisin değeri az
– Tedavi; tetrasiklin, sulfa, ampisilin
– Koruma; Stresten uzak, Bakterin, mono-polivalan, canlı aşılar, 

adjuvant, agresin 
– Zoonotik; hayvanlarla temas veya ısırıkları ile insanlarda 

yumuşak doku inf., lenfadenopati, pnömoni, septisemi 

Pastörelloz









• P. pneumotropica
– Lab hayvanlarında solunum sist. İnf.

• P. trehalosi
– Koyunlarda (5-12 aylık) septisemi

Pasteurella

• Mannhemia haemolytica
– Sığırlarda pnömonik pastörelloz’un (shipping fever) 

ana etkeni, P. multocida ile beraber
– Koyunlarda pnömoni, genç koyunlarda (3 aylıktan az) 

septisemi
– Mastit; koyunlarda gangrenli nekrotize mastit, sığır 

mastitisi
Enzootik seyir

Mannhemia 



Mannhemia haemolytica,



• Haemophilus
– H. ovis (agni)

• koyunlarda bronkopnömoni, 

– H. somnus
• Sığ ırlarda pnömoni & bakteriyemi, 

artrit, tromboembolik 
meningoensefalit, reproduktif sist. 
bozuklu• u

– H. paragallinarum
• tavukların inf. korizası

• Taylorella
– T. equigenitalis

• Atların bulaş ıcı metritisi (CEM)

• Virulens,
– Kapsül
– Endotoksin

• Kültürde,
– Faktör X (hemin)
– Faktör V (NAD)
– Satellitizm
– CO2





Actinobacillus lignieresii



• Aktinobasilloz (tahta dil hast.)
• Actinobacillus lignieresii
• Aş ız farinksde kommensal

– Ba•  ve yumu• ak doku apse ve granulasyonu
• Lenfadenit
• •ç organlar

Actinobacillus
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