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Staphylococcus

-Gr +
-Hareketsiz
-Genellikle kapsülsüz
-Sporsuz
-Fak.anaerob
-Katalaz +

-Önemli türler:
-S. aureus
-S. intermedius
-S. epidermidis
-S. hyicus

-Üretilmeleri
-S tipi koloni, patojen 
türler hemolitik, 
pigmentli,
-Üzüm salkımı şeklinde

-Tiplendirme
-Mikroflora
-Çevre şartlarına nisbeten 
dirençli
-Antibiyotik

-MRSA



Staphylococcus

-Antijenik yapı
-Kapsül, hücre duvarı, 
peptidoglikan, teikoik asit, 
protein A (bazı suşlarda)

-Ekzoprotein:
-Koagulaz
-Katalaz
-Hiyaluronidaz
-Fibrinolizin
-Lipaz
-Penisilinaz
-Lökosidin

-Toksinler: 
-TŞST-1
-Enterotoksin
-Eksfoliatif
-Epidermolitik

-Hemoilizinler: 
-Alfa
-Beta
-Delta
-Gama



Staphylococcus infeksiyonları
-İnfeksiyon endojen kaynaklıdır
-Patogenezde virulens faktörleri önemli
-Genellikle koagulaz + türler önemli
-Klinik tablo:
-Septisemi, irinli yaralar, mastitis
-Köpeklerde otitis, üriner s.inf. 
-İnsanlarda sinüzüt, tonsillit, pnömoni, hastane inf, 
gıda zehirlenmeleri



-Mastitis 
-Etken: Birçok bakteri ile beraber 

-S. aureus, S. epidermidis, S. hyicus
-Meme kanalı ile bulaşma
-Patogenezde virulens faktörleri
-Subklinik, akut, gangrenöz, kronik meme yangısı

-Kuzu piyemisi (kene piyemisi)
-Primer etken S. aureus
-Septisemi, ölüm, eklem problemleri

-Eksudatif epidermitis
-Domuzlarda görülür, etken S. hyicus

-Botriyomikoz
-Atlarda kronik irinli granülomatöz yara, etken S. aureus

-Köpek ve kedilerde piyoderma, endometritis, otitis, üriner 
sistem inf. 



-Teşhis
-Klinik
-Laboratuar

-Bakteriyoskopi, kültür, biyokimyasal testler, faj 
duyarlılık testleri, PCR

-Sağaltım
-Duyarlı antibiyotikler. Genellikle penisilin, streptomisin, 
tetrasiklin

-Koruma



Staphylococcus (Gram Boyama)





Mastitis



Mastitis



Dermatitis



Koagulaz Negatif



Koagulaz Pozitif



Katalaz Test



Streptococcus
-Gr +
-Hareketsiz
-Genellikle kapsüllü
-Genellikle fimbriyalı
-Sporsuz
-Fak.anaerob
-Bazı türler hemolitik
-Katalaz –
-Oksidaz –
-S. equi dışında flora kommensali
-Bazı türler konakçı spesifik 
-Hemoliz 

-Beta
-Alfa (viridans)
-Gama (non hemolitik)

-Lancefield (A-G)

-Çevresel şartlara 
hassas

-Kapsül
-Hücre duvarı
-Streptolizin
-Streptokinaz
-Hiyaluronidaz
-DNase
-Amilaz
-Esteraz
-Proteinaz



Streptococcus  infeksiyonları
-Endojen ve eksojen kaynak
-İnfeksiyon, etkene, giriş yoluna, konakçıya göre değişir
-Hayvan orijinli streptokoklar (S. suis hariç) halka sağlığı 
açısından az önemli 
-Genellikle lokalize, bazen septisemi ve bakteriyemi sonucu 
ölüm. Lenfadenit, genital kanal ve memede yangı. 
-Kesin teşhis laboratuar yoklamaları ile;

-Bakteriyoskopi, kültür, biyokimyasal testler, PCR
-Sağaltım

- Genellikle penisilin, sefalosporin, eritromisin, streptomisin





-Gurm (su sakağısı)
-Atlarda S. equi’nin neden olduğu akut, bulaşıcı, irinli 
lenfadenitits
-Bulaşmada epse içeriği, üst solunum yolundan alınan irinli 
eksudat önemli. Etken direk yada indirek yolla ağız ve 
burundan alınır. 
-Patogenezde virulens faktörleri önemli

-Adhezyon: fibrinjen bağlayan protein, kapsül, lipoteikoik asit
-İmmunevazyon ve üreme: M protein, Ig-bağlayan proteinler, SOD
-Asit fosfataz, lipoprotein, streptolizin

-Klinik, irinli burun akıntısı, bölgesel lenf yumrularında 
apse, zamanla açılan ve irini akan apse
-Teşhis; Klinik, Nekropsi, Lab yoklamaları, Seroloji, PCR
-Sağaltım; penisilin, sefalosporin, makrolid

-Koruma; koruyucu önlemler, aktif immunizasyon 
(ekstrakte, canlı attenüe)



• Su sakağısı
• Streptococcus equi (Group C)



-Mastitis 
-Etken: Birçok bakteri ile beraber 

-S. agalactiae, S. dysagalactiae, S. uberis
-Meme kanalı ile bulaşma
-Patogenezde virulens faktörleri
-Genellikle subklinik ve kronik meme yangısı
-Teşhis; Klinik seyir subklinik ve kronik olduğundan sütle 
yapılan testler teşhisde önemli; 

-Sütte somatik hücre sayımı
-California mastirititis (CMT)
-Alkali pH
-Strip cup
-Katalaz

-Lab yoklamaları, PCR
-Sağaltım; antibiyotik duyarlılık testi. penisilin, sefalosporin, makrolid

-Koruma; koruyucu önlemler



-S. suis  infeksiyonları
-Domuzlarda meningitis, artrit, septisemi, bronkopnömoni, 
endokarditis

-Enterococcus infinfeksiyonları
-İnsan ve hayvanlarda sindirim, üriner  ve deri flora 
kommensali
-İnsanlarda hastane inf, üriner s. inf, peritonitis, yumuşak 
doku inf.
-Vankomisin dirençli suşlar önemli
-Hayvanlarda sporadik infeksiyonlar, subklinik mastit 
oluşturabilir





Kanlı Agar

Beta hemolizNon-hemoliz





CAMP Test
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