
Escherichia coli
• Somatik “O” antijen LPS, TS (ısıya dirençli)
• Flagellar “H” antijeni, protein, TL (ısıya duarlı)
• Kapsüler “K” antijeni
• F (fimbriya) 
• APEC: Avian Pathogenic E. coli

– kanatlılarda hastalık yapan en yaygın seotipler:
• O1, O2, O35, O36, O78
• O1:K1, O2:K2, O78:K80, O1:K1:H5

• APEC’ler genellikle kanatlılara özgün, insan ve diğer evcil 
hayvanlarda düşük risk 

• Bakteriyofaj



APEC virulens faktörleri
• Adhezinler, fimbrial (F1, P) veya non-fimbriyal (intimin 

vb.)
• Toksin, 

– Memelilerdekinden daha az toksijenik
– Sitoletal, sitotoksik, hemolitik, 
– Filtrat’tan bağırsak, ligatür, fare, doku kültürü, PCR 

• Demir kaznım mekanizmaları; Aerobaktin vb
• Protektin; komplement rezistans
• İnvasin
• Bakteriyosin



EM

Escherichia coli



Hastalık Tabloları
primer veya sekonder olabilir

• Koliseptisemisi
• Solunum Sistemi Kolibasillozu
• SHS
• Diyare
• Omfalit, Sarı kesesi inf.
• Genital form: vajinit, orşit 
• Artrit, menenjit
• Koligranuloma (Hjarre Hast)



E. coli   İnf.
makroskobik patoloji

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



Sarı kesesi inf.



Omfalit & sarı kesesi inf.



İleri dereceli hava kesesi inf., 
takiben çevresel dokularda yangı



Pleurapneumonia & airsacculitis



airsacculitis’in kaslara ulaşması



Perikardit & karaciğerde yeşillenme



Salpingitis, 
sol abdominal hava kesesi yangısını takiben



Ovidukt’tan şişen kitle & salpingit 
(assending?)



Akut peritonit, 
yumurta sarısı peritonda 



Akut septisemi,
Dalak ve karaciğer konjeste ve büyümüş dalak,

perikardit ve peritonit başlangıcı



Deneysel kolibasilloz



Tenosinovit & artrit



Koliseptisemisini takip eden 
panoftalmia, genellikle tek gözde



• i• mi•  ba•  sendromu,
konjuktivit & periorbital • i• me



Avian cellulitis,
abdomen üzerinde subkutan kazeöz sarı eksudat







• Teşhis, Lab muayeneleri
– Bakteriyoskopi, dFA

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

• Mac Conkey, EMB

– PCR

– APEC serogruplarına ait olup olmadığı ve 
virulens özellikleri belirlenmeli



Escherichia coli

Dokudan bakteriyoskopi



dFA



Kültür



EMB









API



Aglütinasyon



Kolibasilloz

• Erken tedavi
– Dokudan çabuk atılan

• Pratikde aşılama yok
– İnaktif ve canlı aşılar mevcut

• Hijyen ve diğer önlemler
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