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• Gram negatif, S şekilli 
kıvrımlı, mikroaerofilik, 
hareketli

• S-katmanı, flagella, 
musinaz, dış membran 
antijeni, membran antijeni 
(polisakk ve LPS)

• İzolasonlarında ilaveler, 
sodyum piruvate

• S tipi, konveks, swarming 
koloni Campylobacter seçici agar

Campylobacter





C. fetus ss. fetus
• Camp. genel özellikleri
• Epid: sığır ve koyun

– Bağırsak kommensali
– %50 oranında sağlıklı hayvanlardan izolasyon
– Bulaşma oral
– Doğal inf sonrası 2-3 yıllık bağışıklık
– Zoonoz

• P: plasenta affinitesi
• K: Epidemik (koyun) ve sporadik (sığır) abort, %10-80, 

2.trimster sonrası
• N: K.ciğer nekrozu
• T: Bakteriyoskopi, kültür, seroloji (atık yapanlardan), 

dFA
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C. fetus ss.fetus

• Tedavi: erken dönemde Ab
– Yoğun atık sırasında etkisiz

• Koruma: hijyen
– C. jejuni ile bivalan aşılama



C. fetus ss. venerealis

• Camp. genel özellikleri
• Epid: sadece sığırlarda abort infertilite

– Bulaşma çiftleşme + suni toh
– Oral bulaşma yok

• P: plasenta yerine dişi genital dokulara affiniteli
• K: Abort, 2.trimster sonrası

infertilite
• T: Bakteriyoskopi, vaginal kazıntıdan kültür, vaginal 

mukustan seroloji (Agg, ELİSA)
• Ted: Kronik olgu olduğu için yok



Termofilik Campylobakterler
• C. jejuni, C. coli, C. lari
• Gastroenterit, abort
• Camp cins genel özellikleri dışında 42-43ºC’de üreme
• flaA-B, OMP (porin)
• Bağırsak kommensali, Piliçlerde %100

Bulaşma fekal-oral 
– Su kaynaklı bulaşma: epidemik
– Hayvanlarla temas ile bulaşma: sporadik

• P: bağırsak-kan, Plasenta, Bağırsak: sitotoksin→kanlı ishal, 
enterotoksin→sekretorik ishal

• Humoral immunyanıt, koruyucu
• Klinik: Gastroenterit, abort  

Zoonoz: gıda kaynaklı bakteriyel gastroenteritlerin en önemli 3 
etkeninden biri

• Seroloji, pratik değil



Diğer Campylobakterler

• C. upseliensis, C. helveticus,  

• C. sputorum



Arcobacter
• A. butzleri, 

A. cryaerophilus, 
A. skirrowii

• Gram negatif, helikal, 
hafifçe kıvrık,
ince-küçük,
hareketli çomakçıklar 



Arcobacter

• Sığır, domuz, koyun ve atlarda: abort, enterit 
ve mastit 

• Kanatlı hayvanların intestinal içerik ve 
karkaslarından izolasyon

• İnsanlarda: gastroenterit ve septisemi 

• Su örneklerinden izolasyon



Helicobacter

• H. pylori

• Morfolojik olarak Camp/Arcobacter benzeri

• Midede yangı → kanser

• Kılıflı flagella, mikroaerofilik, üreaz, musinaz, 
katalaz, sitotoksin, hemaglutinin (adhezin), 
lipaz, CagA protein sekresyon (bazı suşlar)

• Bul: 
Teşhis: Ser., Çabuk üreaz 



http://medecinepharmacie.univ-fcomte.fr/bacterio_web/exa_microscopiques/bgn.htm�






Helicobacter

• H. heilmanii

• H. felis

• Gastrik helikobakterler

• Enterohepatik helikobakterler
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