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Corynebacterium
• Gr +, fak anaerob veya aerob

• Hücre duvarı peptidoglikanı Meso-DAP içerir

• Lipid yapısı yönünden CMNR

• Mikolik asit

• Hayvan patojeni ya da rastlantısal olarak toprakta 
bulunur

• C. pseudotuberculosis

• Koyun-keçi: kazeöz lenfadenitis

• Sığırlarda: ülseratif lenfangitis

• Atlarda: kontagiyöz akne



C. pseudotubercülosis

• Fakültatif hücreiçi, beyaz, kuru 
koloni morfolojisi

• Hücre duvarı lipid, fosfolipaz D 
(PLD), Hemolizin, ekzotoksin

• Nitratı indergeyen biyotip 1: At, sığırlarda ülseratif 
lenfangitis ve apselere neden olur. Deri, mukoz 
membranlar ve çevrede bulunur.

• Nitratı indergemeyen biyotip 2: Koyun-keçi: kazeöz 
lenfadenitise neden olur. Çevrede bulunur.

• Bulaşma: yara



C. pseudotubercülosis
• Klinik tablolar:

– Kazeöz lenfadenitis; koyun, keçi ve 
nadiren sığırlarda suppurasyon. 
Yayılım ile “zayıf koyun sendromu”

– Ülseratif lenfangitis; atlarda ve 
nadiren sığırlarda 

– Bulaşıcı akne; equine follikultis (güvercin 
ateşi, göğüs kem ateşi)

• Seroloji daha çok anti-ekzotoksin Ig
• Koruma: Portantre ↓, 

– Toksoid aşı
• humoral: toksin↓, hücresel: bakteri 

proliferasyonunu↓





C. renale, C. pilosum, C. cystitidis

• Alt üriner sitem kommensali

• Sığırlarda: sistitis, pyelonefritis
– Kan işeme, üremi, hematüri

• Leptospira, Clostridium 
(haemolyticum) novyi tipD 
ayırıcı tanıda düşünülmeli

• Koçlarda: ülseratif 
balanopostitis

• T:idrar



• C. bovis
– Bazı sığırlarda  meme kommensali

– Hafif mastit

• C. ulcerans
– Sığır mastit’lerinden izole edilmiştir



Corynebacterium diptheriae



Corynebacterium diptheriae



Rhodococcus
• Gr +, kompleks morfolojili 

(kok→çomak →branşlı hifa),
kısmen asidorezistans, aerob

• Hücre duvarı peptidoglikanı 
Meso-DAP içerir

• Lipid yapısı yönünden CMNR
– Mikolik asit



• R. equi
– Toprak ve intestinal içerikde apatojen bulunabilir 
– Fak. intraselüler (makrofaj)

• Fagolizozom füzyon inhibisyonu
• Granülomatöz yangı

– Diffüze R. equi faktörleri, PLC
– Atlarda suppuratif pnömoni, superficial apse, nadiren 

metrit, abort
– Sığıda servikal lenfadenopati
– Kedide subkutan apse ve mediastinal granulomlar
– İnsanlarda nadiren pnömoni (immun sistem boukluğu 

durumlarında)
– CAMP testi



Actinomycet

• Actinomyces

• Arcanobacterium

• Actinobaculum

• Eskiden mantar olarak 
düşünülmüş

• Günümüzde: gram 
pozitif,  yavaş büyüyen, 
banşlı, filamentli

• Korineform, flementöz
Ağız, mukoz membranlar, dış 
yüzeylerde ve ikincil olarak 
gastrointestinal bölgede 
bulunur

• Değişik suppuratif yangı 
oluşturan fırsatçı 
patojenler



Actinomycet hastalık tabloları





• Arcanobacterium pyogenes:
• Eskiden Corynobacterium pyogenes

– Nazofarinks kommensali
– Fırsatçı inf.
– Suppuratif hastalıklar

• Arcanobacterium haemolyticum
– Farenjit, dermatit (insan)



• Actinomyces viscosus:
– Köpeklerde deri ve subkutis de granülomatöz 

apseler

• Actinomyces bovis:
– Sığırlarda yumrulu çene



Actinomyces bovis

• Gram +, fak. anaerob ve 
mikroaerofilik

• İnce branşlı filamentli 
• Hücre duvarında Meso-DAP 

yok
• Ağız, farinks ve sindirim 

sistemi kommensali
• Kemik, dil, deri-derialtı ve 

diğer yumuşak doku 
aktinomikozu





Actinomycet

• T: Klinik, bakteriyoskopi, kültür
• S: pen, str diğer
• Kalın fibröz kapsül tedaviyi güçleştirir
• Cerrahi müdahele desteklenmeli
• K: port-antre oluşumu minimize edilmeli



• Nocardia asteroides:
– Toprak bitki saprofiti (eksojen)
– Kokobasilden branşlı hifaya mikroskobik farklılık
– Kısmen aside dirençli
– Fak. intraselüler (fagositik hücreler)

• Fagolizozom füzyon inhibisyonu
• Mikolik asit ve diğer lipidler
• Granülomatöz suppuratif yangı

– Suppuratif hastalıklar oluşturu; mastit, pnömoni, plörit, mastit, 
lenadenit ,vb.

• Köpekde kutanöz ve sistemik inf. 
• Sığırda nokardiyal mastit
• Sığırda  farcy; yüzeysel lenf damar ve nodüllerinin yangısı



• Dermatophilus congolensis:
– Streptotrikozis veya dermatofilozis
– Mantar benzeri
– Sadece hayvanlar üzerinde yaşar
– Sağlıklı deriye yerleşmez. Port-antre veya ıslaklık 

infeksiyonu kolaylaştırır. 
– Epidermiste yangı, yumrulu yün, strawberry footrot
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