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Elektron 
mikroskop: 
Klamidya 
inklüzyon 
cisimciği



Chlamydia Viruslerden farklı:

• DNA ve RNA beraber

• Bölünme

• Ribozom mevcuttur

• Enzimleri vardır

• Antibiyotiklere duyarlıdır



Chlamydophila
• Hayvanlarda klinik tablolar

– Enzootik abortus (tip 1)

– Pnömoni
– Ensefalit

– Poliartrit

– Enterit (tip 1)

– Konjuktivit

• Chlamydophila psittaci: Kuş ve insanlarda (sekonder) 

• Chlamydophila abortus: Koyunlarda enzootik abort

• Chlamydophila pecorum
• Chlamydophila pneumoniae

• T: Kültür (canlı ortamda), PCR, seroloji



Klamidya 
inklüzyon 
cisimciği



Riketsiya
• Obligat intraselüler
• Vektörlerle bulaş
• Endotel ve fagositik hücrelerde çoğalır

– Endotel nekrozu ve vaskulit sonucu kanama, ödem, 
tromboza neden olur. 

• Riketsiyalar fagozomal membranı parçalayarak 
sitoplazmada serbest bulunur

• Riketsiya takımında veteriner hekimlikde önemli cinsler:
– Riketsiya
– Ehrlichia
– Neoriketsiya
– Anaplasma



Riketsiya

Endotel h.



Riketsiya hast.

• Rickettsia rickettsii

• Köpeklerde kayalık dağlar humması

• Keneler ile bulaş

• Vaskulit hemoraji 

• Türkiye’de bildirisi henüz yok



Ehrlichia
• Keneler vektör, Obligat intraselüler

• E. canis
– Köpeklerde monositik ehrlichiosis (CME)

– Köpeklerin kenelerle (Rhipicephalus) enfestasyonu sonucu

– Vaskulit, ödem, trombositopeni, anemi, immunsupresyon
• E. ruminantium (eskiden Cowdria)

– Ruminantlarda infeksiyöz hidrokardit (sadece Afrika’da)

• E. ewingii 

– CME (sadece Amerika’da)

• T: Kültür (canlı ortamda), PCR, seroloji (IFA, vb)

• Tedavide ilk seçenek tetrasiklin grubu 



Fagositik hücre içinde Ehrlichia 



Neoriketsiya

• Trematod ile bulaşıyor, Obligat intraselüler

• Türkiye’de bildirisi henüz yok, sadece Amerika’dan 
bildirilmiş.

• N. risticii (eskiden E. risticii)

– Atlarda kronik ishal

• N. helminthoeca

– Köpeklerde salmon (somon balığı) zehirlenme hast.



Anaplasma
• Keneler vektör, Obligat intraselüler

• A. marginale
– Sığır anaplazmozu

– Eritrositler içinde üreme, Siklik ve latent inf., Anemi, sarılık, 

• A. platys
– Trombositler içinde üreme 

– Köpeklerde siklik trombositopeni

– Türkiye’de bildirisi henüz yok

• A. phagocytophilum (ekiden Ehrlichia, Cyoetes) 
– Granülositler içinde üreme

– Koyunlarda kene humması (tick-borne fever)

– Sığır ve atlarda (eskiden E. equi)

– Ateş, hemoraji, trombositopeni, immunsupresyon

– İnsanlarda

• T: Kültür (canlı ortamda), PCR, seroloji (IFA, vb)

• Tedavide ilk seçenek tetrasiklin grubu 
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