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Francisella
• Tularemi (Tavşan humması)
• F. tularensis

– Gram –, kokkobasil, fak. İntrasell.
– O ve K antijenleri

• Rezervuarları tavşan ve yabani 
kemiriciler

• Transmisyon: direk, oral, keneler, 
tavşan ve yabani rodentler

• P: lenfatik
• K: paraliz, öksürük, ishal, 

lenfadenopati, tavşan ve yabani 
rodentler, 

• ZOONOZ, biyolojik silah
• T: Kültür, PCR, seroloji
• T: Streptomycin, Antibiyotik seçimi



• Evcil hayvanlar tularemi açısından rezervuar 
rollerinin yanısıra, hastalığın epidemiyolojisinde kene 
gibi vektörlerin devamiyeti bakımından önemli

• Lab yoklamalarında biyogüvenlilik önemli

• Serolojide Brucella ve Yersinia‘ya karşı çapraz 
reaksiyon önemli



İnsanlarda Tularemi 



Legionella

• Legionella pneumophila
– Hareketli, fak. İntraselüler

– İnsanlarda Lejyoner hastalığı
• Aerosol bulaşma, nozokomiyal inf.

• pnömoni



Coxiella burnetti
Q fever (humması)



Q fever (humması)

• Coxiella burnetti , Gram +

• Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı oldukça 
dayanıklı

• Evcil hayvanlarla ilişki, Kene, Aerosol, oral

• İntraselüler

• Subklinik seyir, sporadik abort, infertilite, spontan 
iyileşme

• Kontamine süt ve ürünleri ile insanlarda 
asimptomatik inf. Grip benzeri hastlaıklar



IBK: Sığırlarda infeksiyöz keratokonjuktivit, 
pinkeye

• Moraxella bovis
– Küt kalın tek ikili çokamaklar

– Fimbriyalı, hemolitik

– Sitotoksin, hidrolitik enzimler, lökosidik aktivite

– Kojuktiva nazofarinks’te yerleşir

• B: gözyaşı burun akıntısı, UV duyarlılığı , 
pigmentasyon duyarlılığı 

• P: fimbria, kollagenaz, hemolitik ve dermonekrotik 
toksin.

• K. Keratokonjuktivit, Herpesle ortak-inf

• S: Topikal + parenteral Ab

• K: Canlı, ölü, fimbriya aşıları





• Moraxella canis
– Kedi köpeklerde ağız florasında bulunur

• Moraxella ovis

– Koyunlarda konjuktiva ve ÜSY’da bulunur. 
Keratokunjuktivite neden olur. 



Acinetobacter

• Toprak ve suda yaygın

• İmmunkomprimize hayvanlarda sporadik inf. 

• Septisemi, abort, pnömoni, mastit 



Vibrionaceae

• “Su bakterileri”

• Bazı Vibrio  türleri 
ve Listonella: 
Balıklarda kızıl-
benzeri hast.

• V. cholera: 
insanlarda kolera 



• Su ve su ile ilişkili ortamlar

• Hareketli Aeromonaslar

– A. hydrophila kompleksi ve diğer türler

– O ve H antijenleri

– Hayvanlarda sporadik inf. 

– Zoonoz

– Hemolisin, proteaz, enterotoksin

Memelilerde: gastroenterit, septisemi, nadiren mastitis

Balıklarda: hemorajik septisemi

Balıklarda  tedavi kapalı sistemlerde

• Hareketsiz Aeromonaslar

– A. salmonicida

Balıklarda frunkuloz

Aeromonas
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