
Salmonella



Klasifikasyon
– Enterobactericea familyası üyesi
• Gram-negatif
• Fakültatif anaerob

• Glucose-fermenting
• Çomak
• 2-3 µm
• Çoğu hareketli
• ≥ 2500 serovar
– Kauffmann (O ) – White (H) Şeması
– Antijenik formül

• S.. typhii ........................9,12 (Vi):d:-
• S.. galllliinarum...............1, 9, 12:-:-
• S.. parattyphii B .............1, 4, 5, 12:b:1,2



Biyoloji

Konakçı spesifik
S.paratyphi, S.typhi

S.gallinarum/pullorum
S.dublin
S.cholerasuis
S.abortusequi
S.abortusovis

Konakçı spesifik olmayan
S.enteritidis
S.typhimurium
S.hadar
S.infantis
S.virchow





Pullorum ve Kanatlı Tifosu

• Etiyoloji
– Pullorum hastalıgı: S. pullorum

– Kanatlı tifosu: S. gallinarum

– Salmonella enterica subsp. 
gallinarum/pullorum

– D1 serogrubu

– Antijenik formül 1, 9, 12 :-:-



Pullorum ve Kanatlı Tifosu

• Epidemiyoloji
– Genellikle gençlerde bazen de erginlerde.

– Bulasma kaynagını genellikle infekte 
kanatlılar

– Vertikal bulasma



Pullorum ve Kanatlı Tifosu

• Klinik
– Beyaz ishal, septisemi, ölüm, solunum sist 

belirtileri, düşkünlük



Pullorum ve Kanatlı Tifosu
• Teşhis

– Bakteriyoskopi

– Kültür
– Seçici (selektif) ve Ayırıcı (diferansiyel) besi yerleri

• Mac Conkey, EMB, BGA, XLD 

– PCR

– Serolojik testler
• Lam aglütinasyonu

• Tüp aglütinasyonu

•ELISA



Salmonella İnf.
makroskobik patoloji

Resimlerin kaynağı:
Diseases of Poultry, Ed: Y.M.Saif 



Konjeste ve nekrozlu büyümüş karaciğer



Kalp, miyokarditi işaret eden beyaz noduller



Kalpte noduler lezyonlar, beyaz kalınlaşmış 
pericard



Sıvı dolu şişkin eklem



Ovaryum lezyonları 
& salpingitis



Pnömoni



Arizonozis’e bağlı gözde eksudat







Pullorum ve Kanatlı Tifosu

• Kontrol
– Kümes sevk ve idaresi

– Portör

– KKGM talimatları

– Aşılama 



KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI
•• LETMELER YÖNETMEL•• • UYGULAMA TALMATI

Tarih ve no: 30.11.2007/43
Madde 12-Yaptırımlar

(1) a) Salmonella gallinarum ve salmonella pullorum hastalığ ının
tespiti halinde o kümeste bulunan hayvanlar bedelsiz olarak itlaf
edilir. Kuluçkahane ve günlük civcivlerde rastlanması durumunda

civciv ve yumurttalar iimha edilir.
b) ğmha isleminden sonra hastalık tespit edilen sürünün 

bulundugu kümeste ve kuluçkahanede gerekli dezenfeksiyon ve
sanitasyon önlemleri alınır. Laboratuar tarafından yapılan 

sanitasyon kontrolleri uygun bulundugunda yeniden birimin 
faaliyetine izin verilir.
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