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Clostridium

• Gr (+) çomak/kok

• Anerobik (nadiren mikroaerofilik)

• Endosporlu
– sentral, terminal, subterminal

• C. perfringens dışında hareketli 

• C. perfringens dışında kapsülsüz











Tetanoz

• C. tetani

• Tetanolizin

• Tetanospazmin

• Atlar duyarlı

• Bütünlüğü bozulmuş dokulardan sporun 
girmesi

• Spastik paraliz



Tetanoz Toksini
Etki mekanizması

Neurotransmitter 
(glycine) 

salınımının blokajı



Botilismus

• C. botilinum

• Sporların sindirim sist. yoluyla alınması

• Tip C ve D yaygın

• Nörotoksin

• Yumuşak paraliz



Botulismus Toksini
Etki mekanizması

Neurotransmitter 
(acetylcholine) 

salgısının blokajı



Yanıkara

• Amfizem, nekroz, myozit, çıtırtılı ödem

• C. chauvoei

• Terminal / subterminal sporlu

• Ekzotoksin, alfa (hemolizin) 

• Dünyada yaygın





Bulaşma
• Toprakta yaygın 
• Oral bulaşma
• Port antre

– Koyunlarda kırkım, kuyruk kesimi, kastrasyon

Patogenez

• Kan / lenf yolu ile kaslara ulaşma

• Kaslarda üreme, nekroz, gaz

• Dokulara metastaz ve gazlı ödem



Semptom
• Genel durum bozuklukları

– Ateş, depresyon, topallık, ani ölüm
• Çıtırtılı ödem (krepitasyon)

– Halk arasında “hışhış”
– Ödem, krepitan lezyonlar



• Lezyonlar
– Merkez alan kuru amfizemle 

ilişkili 
– Ödem, nekroz



Lab muayeneleri
• Bakteriyoskopi
• Kültür

– Hemolitik
– C. septicum dan ayırılmalı 

• Hayvan deneyi
• Seroloji

– dFA

• Korunma testi
– Antiserum uygulanan deney hayvanlarında





Sağaltım
• Sağaltım fırsatı olmaz

• Kronik olgularda
– Penisilin

– Streptomisin

– Lezyonlara oksijenli su

Koruma
• Mera, kırkım, kuyruk kesimi, kastrasyon

• Mono / bivalan aşı



Malignant Ödem 
Gazlı gangren 
Bradzot

• Yumuşak dokularda nekroz

• Malignant Ödem: C. septicum ve diğer etkenler

• Gazlı gangren: C. perfringens tip A

• Olgulardan diğer Clostridium etkenler de bulunabilir



• Obligat anaerob

• Subterminal sporlu

• Hareketli

• Kapsülsüz 

• Beta hamolitik

• Toksijenik: α,β,γ,δ 

• Tabiatta yayın,  toprak Sind. Sist.

C. septicum



Epizootiyoloji
• Doğada yaygın
• Bulaşma 

– sindirim yolu ile
– yaralar ile

• Ülkemizde sporadik

Patogenez
• Abomazuma ulaşma ve yangı

• Küflü donmuş gıdalarla beraber alındığında derin 
tabakalara geçiş ve toksin üretimi

• Toksemi



Semptom

• Etken sindirim yolu ile 
girmişse
– Bradzot
– Genellikle genç 

koyunlarda 
abomasumun hemorajik 
yangısı, ödem, ve 
ülserasyonu

• Etken yaralar ile 
girmişse
– ödem



Lab muayeneleri

• Bakteriyoskopi

• Kültür

• Hayvan deneyi

• Seroloji
– dFA

• Korunma testi
– Antiserum uygulanan deney hayvanlarında



Sağaltım

• Etkili değil

• Yara tedavisi uygulanabilir

Koruma

• Hijyen, besleme

• Ana kültür aşı



İNF. NEKROTİK HEPATİT

• Karaciğer nekrozları, toksemi

• C. novyi tip B

• Ekzotoksin, alfa-beta 

• Tabiatta yayın,  toprak, Sind. Sist.

• Nekrotik hepatit

• Büyük baş, baş bölgesi yaralanmaları



Clostridium novyi
Tip A, B, C, ve D



İNF. İKTEROHEMOGLOBİNURİ

• C. haemolyticum (eskiden C. novyi tip D)

• Ekzotoksin, beta 

• Karaciğer nekrozları, hemoliz

• Tabiatta yayın,  toprak, Sind. Sist.

• Kanlı dışkı ve idrar, sarılık



ENTEROTOKSEMİK / 
ENTEROPATOJENİK

Clostridium’lar

• Clostridium perfringens

• Tabiatta yaygın, toprak, sind. sist. flora

• 20 den fazla toksin üretimi

• Clostridium cinsi içinde hareketsiz kapsüllü tek 
tür



Clostridium perfringens
Toksin Tipleri

Tip Hastalık Toksinler

A Kaslarda nekroz; nekrotik enterit, sığ ır ve 
koyunda enterotoksemi

Alfa

B Kuzu dizanterisi, koyunlarda hemorajik 
enterotoksemi, sığ ırlarda hemorajik enterit

Alfa, beta, epsilon

C Nekrotik enterit, hemorajik ve nekrotik
enterotoksemi

Alfa, beta

D Koyun ve sığ ırlarda enterotoksemi, keçilerde
enterocolitis, yumu• ak böbrek (pulpy 
kidney) hastalığ ı 

Alfa, epsilon

E Sığ ır ve koyunda enterotoksemi; sığ ırlarda
hemorajik enterit

Alfa, iota





C. perfringens Tip C



Lab muayeneleri

• Bakteriyoskopi

• Kültür

• Hayvan deneyi

• Toksin nötralizasyonu
– Antiserum uygulanan (IV) deney hayvanları (fare)

• Direkt ELISA

• PCR



Lab muayeneleri

• Bakteriyoskopi

• Kültür

• Hayvan deneyi

• Toksin nötralizasyonu
– Antiserum uygulanan (IV) deney hayvanları (fare)

• Direkt ELISA

• PCR



Diğer Clostridium’lar

• Clostridium difficile
– Pseudomembranous colitis, insan

• Clostridium spiroforme
– Tavşan ve deney hayvanlarında enterotoksemi

• Clostridium colinum
– Kanatlılarda sind sist ülserleri ve karaciğer 

nekrozları, bıldırcınlarda ülseratif enterit



TEDAVİ-KORUMA

• Bazı vakalarda Penisilin ve geniş 
spektrumla sağaltım

• Yara tedavisi vb

• Antitoksin 

• Kombine aşılar
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