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• Dichelobacter nodosus 
(eski adı: Bacteriodes nodosus)

– Piyeten, sinonim: Fot-rot
• Predispozisyon; Ahır zemini, otlak

• Tırnak ve derin dokulara uzanır

• Topallık, ayakda yangı belirtileri 

• Antiseptik ve antibiyotik

• Bacteriodes fragilis ve diğer 
Bacteriodes  spp.



Fusobacterium
Fusiform (iğ)
pleomorfik

Dichelobacter (Bacteroides)
Pleomorfik



• Fusobacterium necrophorum
– Fuziform

– Ağız boşluğunda ve bağırsakda kommensal, ancak Bacteriodes den az 
yaygın

– Oral nekrobasilloz (Buzağı ve kuzu difterisi)
• Buzağı ve kuzularda ağız, farinks ve larinks nekrozu

• Akciğer ve karaciğer nekrozu

• Ahır zemini, altlık ve otlakda yaygın

• Direk veya indirek bulaş, predispozisyon

– Karaciğer nekrobasillozu
• Her yaştaki sığırlarda ve kuzularda karaciğer apse ve nekrozları

• Ortak inf. Biyotip A,  trombosit kümeleşmesi

• Ruminit ve omfalit sonunda, karaciğer ve metastaz 

– Sığırlarda foot-rot

– Diğer hayvanlarda dermatit, vajinit, rhinit, vajinit vs.
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Dichelobacter nodosus, 
Fusobacterium necrophorum 
ve Arcanabacterium pyogenes 
ayak hastalıklarında sinerjistik 
olarak etkilidir 



• Streptobasillus moniliformes
– Rat-fare ısırığı ateşi
– Rodentlerin boğaz florasıda 

kommensal

– Rodentlerde nadiren 
bronkopnömoni, otit ve 
lenfadenit oluşturur.

– Önemi insan sağlığı açısından: 
rodent ısırığına bağlı olarak ateş, 
eklem yangısı, endokardit, ve 
başka yumuşak doku 
infeksiyonlarına neden olabilir.



Mycoplasma
Ureplazma

• PPLO, plörapnömoni benzeri etkenler
• Kolesterol, at serum ilavesi (%20)
• Aerobik, mikroaerobik

– Thallöz asetat, penisilin

• En küçük kendi kendine replike prokaryot
• Pleomorfik
• Duvar-sız

– Unit membran, lipid, CHO, prot

• Sahanda yumurta





Mycoplasma

• Küçük koloni

• Dönüşümsüz

• Genellikle patojenik

• Serum  ihtiyacı

• Büyük koloni

• Dönüşümlü

• Patojenik değil

• Serum  ihtiyacı yok

L form (sferoplast 
ve protoplast)





• Sığırlarda bulaşıcı plörapnömoni
– Mycoplasma mycoides subs. mycoides
– Aerosol bulaş
– Akciğerde lober hepatizasyon, nekroz
– Ökürük, dispne, bölgesel lenfadenopati
– Akciğerde damarlı mermer görünümü
– Penisilin dışında antibiyotik kullanılmalı, kinolon grubu
– Koruma, avirulent  suşla aşılama

• Mycoplasma bovis inf.
– Sığırlarda Pnömoni, Mastit, Poliartrit

• Keçi Ciğer Ağrısı (keçilerde bulaşıcı plörapnömoni)
– Mycoplasma mycoides subs. capri
Hastalık sığırlarda olduğu gibi

• Koyun ve Keçilerde Agalaksi 
– Mycoplasma agalactia
– Süt ve gözyaşı ile saçılım, oral veya indirekt bulaş 
– Mastit (süt kesilmesi, agalaksi), konjuktivit, artrit



Erysipelothrix



Erysipelothrix insidiosa

• Gr +, Uzun filamentli, hareketsiz, alfa hemolitik

• Domuzlarda kızıl
– Akut (Septisemi)

– Deri

– Kronik (Endokardit, poliartrit)

• Koyunlarda poliartritis ve laminitis
– TR’de bildirilmemiş

• Sığırlarda artitis
– TR’de bildirilmemiş
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