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Fibrinli Pnömonili Oğlaklarda Mycoplasma Arginini ve 
Mannheimia Haemolytica Enfeksiyonu 

Bu çalışmanın amacı, solunum sistemi hastalığı belirtisi gösteren oğlaklardaki etiyolojiyi ortaya 
koymaktır. Bingöl ilindeki ölen oğlaklardan alınan örnekler çalışmanın materyalini oluşturmuştur. 
Ölen oğlakların nekropsileri Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 
gerçekleştirilmiştir. Histopatolojik incelemede fibrinli pnömoni bulguları gözlenmiştir. Ayrıca alınan 
kan, mide içeriği, bağırsak, böbrek, akciğer ve karaciğer parçaları laboratuvarda incelenmiştir. Bu 
örneklerde akciğer, böbrek ve karaciğer dokusunda mikoplazma pozitif saptanırken, Mannheimia 
haemolytica sadece akciğerlerde saptanmıştır. Mikoplazma tespit edildikten sonra sekanslama 
yaptırılmış ve etkenin DNA dizilimleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, bildirilen araştırmada solunum 
sistemi hastalığının nedeni olarak Mycoplasma arginini ve Mannheimia haemolytica saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mannheimia haemolytica, Mycoplasma arginini, oğlak 

Mycoplasma Arginini and Mannheimia haemolytica Infection in the Kids with 
Fibrinous Pneumonia 

The aim of this study was to determine the etiology in the kids showing signs of respiratory 
disease. The samples taken from the kids died in Bingol province were the material of the study. 
The necropsies of dead kids was held in Bingol University, Faculty of Veterinary Medicine, 
Department of Pathology. Fibrinous pneumonia findings were observed in the histopathological 
examination.  At the same time, blood, stomach contents, intestine, kidney, lung and liver samples 
were taken and examined in the laboratory. Lung, kidney and liver tissue samples were found 
Mycoplasma positive, but Mannheimia haemolytica was observed only in the lung. After detecting 
Mycoplasma, DNA sequences were analyzed. Consequently, Mycoplasma arginini and 
Mannheimia haemolytica were determined as causative agent of respiratory disease in this case. 

Key Words: Mannheimia haemolytica, Mycoplasma arginini, kid 

Giriş  

Küçük ruminantların sağlık problemleri arasında mikoplazmaların tek başına veya 
diğer etkenlerle beraber neden oldukları pnömoni/plöropnömoni olayları önemli yer 
tutmaktadır. Yetiştirme yapılan işletmenin fiziki şartları, alınan koruyucu tedbirler, bakım 
ve besleme şartları ile çevresel faktörlere bağlı olarak kuzu ve oğlaklardaki pnömonilere 
bağlı değişik oranlarda ölüm vakalarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu tür olaylara dünyanın 
birçok bölgesinde rastlanılmakta, morbidite ve mortalite oldukça yüksek seyretmektedir 
(1-3).  Mikoplazmal enfeksiyonlar özellikle zayıflama sonucu karkas ağırlığının düşük 
olması ve infertilite yanında koyun ve keçilerdeki pnömoni olaylarına yol açarak önemli 
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Mikoplazmaların koyun ve keçilerde 
plöropnömoniyi uyardıkları bilinmektedir (4, 5). Keçilerde mikoplazmal pnömonilerin 
etiyolojik ajanları arasında Mycoplasma mycoides subsp. mcoides LC, M. 
mycoidessubsp. capri, M. capricolum subsp. capricolum, M.capricolum subsp. 
capripneumoniae, M. arginini, M. bovis, M. agalctiae ve M. ovipneumoniae gibi etkenler 

yer almaktadır (6-9). 

M. arginini koyun ve keçilerde değişik organ ve bölgelerden izole edilebilen bir 
türdür (10). Bu etken genellikle keçilerin üst solunum yollarından izole edilebilen 
mikoplazmalar arasında olup pnömonili keçilerin akciğerlerinden de izole edilebilirler 
(11, 12). 

Bu çalışmanın amacı, solunum sistemi hastalığı belirtisi gösteren ve ölüm 
şikayetiyle kliniğe getirilen yeni doğmuş oğlaklardaki etiyolojiyi ortaya koymaktı. 

Gereç ve Yöntem 

Çalışmanın materyalini Bingöl merkeze bağlı Kurtuluş köyünde sağlıksız bir 
ortamda bakım beslemesi yapılan 126 başlık bir keçi  sürüsündeki,  doğan  92  oğlaktan  
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ölüm olaylarının şekillendiği 43 vaka oluşturmuştur. 
Doğum öncesi ve sonrası keçilere herhangi bir 
aşılamanın yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Ölen oğlaklar 3-
8 günlük yaşta olup, oğlakların annelerinde herhangi bir 
hastalık bulgusuna rastlanılmamış, oğlaklarla ilgili olarak 
başlıca şiddetli solunum güçlüğü ve öksürük şikayeti 
alınmıştır. 

Ölen oğlakların nekropsileri Bingöl Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 
gerçekleştirilmiştir. Nekropsileri yapılan oğlaklardan 
örnekler alınarak bir kısmı histopatolojik inceleme 
amacıyla %10’luk nötral tamponlu formalin içerisine 
bırakılmıştır. Bu örneklere bilinen rutin histopatolojik 
teknikler uygulanarak parafin bloklar hazırlanmış, rotary 
mikrotomda 5 mikron kalınlığında parafin kesitler alınarak 
hematoksilen–eosin (HxE) ile boyanmış ve ışık 
mikroskobunda histopatolojik değerlendirilmeleri 
yapılmıştır. Ayrıca hemen hemen tamamı aynı 
semptomu göstererek ölen oğlakların 5 tanesinden 
alınan kan, mide içeriği, bağırsak, böbrek, akciğer ve 
karaciğer parçaları uygun şartlarda Ankara’da bulunan 
özel “Sekans Hayvan Sağlığı” laboratuvarına gönderilmiş 
ve analizleri yaptırılmıştır. Bu örneklerde PCR 
kullanılarak incelemeler yapılmış olup 5 vakanın 1’inde 
böbrek ve karaciğer dokusunda mikoplazma pozitif 
saptanırken, 5 vakanın hepsinde akciğer dokusunda hem 
pastörellaya (Mannheimia haemolytica) hem de 
mikoplazmaya rastlanılmıştır. Bu laboratuvarda tespit 
edilen mikoplazmalar daha sonra Orta Doğu 
Üniversitesine gönderilerek sekanslamaları yaptırılmış ve 
etkenin DNA dizilimleri belirlenmiştir. 

Bulgular 

Ölü olarak otopsiye getirilen ve yaşları 3-8 gün 
arasında değişen oğlaklarda yapılan sistemik 
nekropside; göğüs boşluğu açıldığında göğüs boşluğu ve 
perikard kesesinde yaklaşık 50 mL sarımsı renkte sıvı 
tespit edilmiştir. Kranyal akciğer loblarının göğüs 
kafesine yapıştığı, beyaz renkli, jöle kıvamında fibrinöz 
bir eksudat ile kaplı ve buzlu cam görünümünde olduğu 
belirlenmiştir. Özellikle kranyal lobların kırmızı 
kahverengimsi renkte, karaciğer kıvamında, ödemli, 
şişkin ve interlobuler septumların belirgin şekilde 
genişlediği, alacalı mermer görünümünde olduğu 
belirlenmiştir (Şekil 1A). Mikroskobik olarak birçok lobu 
içerisine alan fibrinli bir yangının varlığı dikkati çekmiştir. 
Bazı lobullerde interalveolar septumlardaki kapillar 
damarlarda şiddetli hiperemi, bronşiol ve alveol 
lümenlerinde pembe renkli eksudasyon ile az sayıda 
nötrofil lökosit infiltrasyonu gözlenmiştir (Şekil 1B). Bir 
kısım lobüllerde ise alveol lümenlerinde yaygın fibrin 
ağları, nötrofil lökositler ile az sayıda makrofajların 
bulunduğu tespit edilmiştir. Histopatolojik olarak akciğer 
lobunun birçok bölümünde alveollerin nötrofil lökositler ile 
dolu olduğu, bronş ve bronşiollerde ise fibrinosellüler bir 
eksudatın varlığı dikkati çekmiştir (Şekil 1C). 
İnteralveolar, perivasküler ve peribronşiyal alanların 
fibrinden zengin bir ödem sıvısı ile genişlediği, lenf 
damarlarında dilatasyon ve trombozların şekillendiği 

(Şekil 1D) ve fibrozis nedeniyle de pleurada 
kalınlaşmaların varlığı mikroskobik olarak dikkati 
çekmiştir. 

 

Şekil 1. Ölen oğlaklara ait akciğerin sistemik 

nekropsisinde makroskobik, mikroskobik ve histolojik 
bulgular A: Akciğer dokusunda alacalı mermer görünümü 
(ok) ve hepatize alanlar (ok başı). B: İnteralveoler kapillar 

damarlarda hiperemi ve alveol lümeninde ödem sıvısı 
(ok). C: Alveol lümenlerinde nötrofil lökosit infiltrasyonları 

(oklar), bronş ve bronşiol lümeninde fibrinohücresel 
eksudasyon (ok başları) D: İnteralveoler, perivasküler ve 

peribronşioler alanların fibrinden zengin ödem sıvısı (ok) 
ve lenf damarında tromboz (ok başı). HEx200. 

Ankara’da bulunan özel “Sekans Hayvan Sağlığı” 
laboratuvarında etkenlerin belirlenmesi amacıyla DNA 
extraksyonu yapılmış ve daha sonra çıkan ürün 
sekanslamaya gönderilmiş ve tür tayini yapılmıştır. 16 S 
rRNA dizisine göre mikroorganizmanın %99 oranında M. 
arginini olduğu tespit edilmiştir. M. arginini’ye ait dizi 
analizi Şekil 2’de gösterilmektedir. 

“CACAATAGTCCGCCGTACGATGATCATTAGTCGGTG
GAGAGTTCACTGACGCAGCTAACGCATTAAATGATC
CGCCTGAGTAGTATGCTCGCAAGAGTGAAACTTAAA
GGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCAT
GTGGTTTAATTTGACGATACGCGGAGAACCTTACCC
ACTCTTGACATCCTTCGCAATGCTATAGAGATATAGC
GGAGGTTAACAGAGAAACCAGATGGTGCAA”. 

Şekil 2. Mycoplasma arginini’ye ait olan DNA dizilimi 

Tartışma 

Klinik mikoplazmozisin patognomonik semptomu 
olmadığından ve genellikle de semptomlar klinik olarak 
önemli diğer enfeksiyonlara benzerlik gösterdiğinden 
dolayı keçilerin akut mikoplazmal enfeksiyonları hekimler 
tarafından yanlış yorumlanabilmektedir (13).  

Mikoplazmalar genel olarak diğer bakterilerle veya 
tek başlarına kuzu ve oğlaklarda pnömonilere neden 
olabilmektedir. Oğlaklar mikoplazmal pnömonilere karşı 
kuzulardan daha duyarlıdırlar (5, 7). 

M. arginini’nin küçük ruminantlarda solunum sistemi 
hastalıklarının şiddetini etkileyebilen türler olduğu bazı 
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yayınlarda öne sürülmüş olsa da, deneysel ve 
epidemiyolojik çalışmalarda henüz patojenitesi tam 
belirlenememiştir (14-16). M. arginini’ye immun yanıt 
çabuk oluşur ve mikoplazmaları solunum yollarından 
temizler (17). Mevcut çalışmada etkene akciğerlerde 
rastlanılması muhtemel erken yaştaki bu oğlaklarda 
henüz immun yanıtın tam gelişmemiş olmasıyla 
açıklanabilir. 

Pnömoni nedeniyle ölen keçilerin akciğer 
dokularında M. arginini izole edilmesine rağmen (18), 
etkenin hastalıktaki önemi belirlenememiştir. Bu 
organizmanın genel olarak solunum yolları için primer bir 
patojen olmadığı düşünülmektedir (19-21). Genel olarak 
M. arginini, enfeksiyonu izleyerek oluşan yangısal yanıtın 
sonucu olarak elimine edilmektedir (22). Her ne kadar bu 
etken erken dönemde elimine edilse de, bu enfeksiyonun 
akciğerlerde ilk lezyon oluşumunu uyardığı ve 
Pasteurella gibi etkenlerin akciğerlere yerleşmesine 
imkan sağladığı düşünülmektedir (23). Bununla beraber 
M. arginini ile deneysel olarak intratrakeal (19), deri altı 

(20) veya kas içi (21) yollarla yapılan inokulasyonlarda 
solunum hastalığı geliştirilememiş ve bu nedenle de 
keçiler için patojen olmadığı düşünülmüştür. 

Yapılan bir deneysel çalışmada, M. arginini ve 
Pasteurella haemolytica ile beraber oluşturulan 
enfeksiyonda tipik pnömonik pastörellozistekine benzer 
şiddetli ve yoğun lezyonlara rastlanılmıştır. Bu çalışmada 
enfeksiyonun süresi uzadıkça lezyonların genişliğinin de 
artmış olduğu belirlenmiştir (22). Yine bu çalışmada M. 
arginini’nin keçilerin akciğerinde sadece hafif lezyonlara 
neden olduğu ve önemli lezyon oluşturmadıkları 
saptanmıştır.  

Bir yayında (24) M. ovipneumoniae, M. arginini, 
Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida ile 
enfekte keçilerin oğlaklarında şiddetli solunum hastalığı 
salgını bildirilmiştir. 

Mevcut bildirimdeki oğlaklarda etiyolojik olarak M. 
arginini ve Mannheimia haemolytica bir arada tespit 
edilmiştir. Pnömonilerin bakteriyel etkenleri arasında ilk 
sırada yer alan Mannheimia haemolytica genellikle 12 
haftalıktan küçük kuzu ve oğlaklarda septisemik formda 

seyreder ve genellikle de solunum belirtileri bu formda 
çok dikkati çekmez. Pnömoni belirtileri daha çok yaşı 
büyük hayvanlarda dikkat çekicidir. M. arginini ve 
Mannheimia haemolytica’nın bir arada olmasının 

oğlaklarda şiddetli solunum belirtilerine neden olduğu 
düşünülmektedir. 

Diğer türlerde olduğu gibi gebe keçilerin de 
gebeliğin son dönemlerinde pnömoniye neden olabilen 
etkenlere karşı aşılanmaları ile kolostrumda spesifik 
antikorların miktarı artırılabilir. Böylece oğlaklar 
doğumdan sonraki 6-8 hafta süresince pnömonilerden 
korunmuş olurlar. Mevcut bildirimde ölen oğlakların 
annelerine bu amaçla herhangi bir aşılamanın 
yapılmadığı bilgisi alınmış ve bu nedenle de 3-8 günlük 
ve pasif korunması olmadığı düşünülen oğlaklarda 
solunum hastalığının şiddetli olarak geliştiği 
düşünülmüştür. 

Keçilerin bulaşıcı plöropnömonilerinde enfekte 
akciğerlerin histopatolojik incelemesinde, sıklıkla akut 
serofibrinözden fibrino nekrotik plöropnömonilere, alveol 
boşluklarında, bronşiollerde, interstisyel septumda ve 
subplöral destek dokuda başlıca polimorf nükleer 
nötrofillere ve yangısal hücrelere rastlanabilir (25,26). Bu 
araştırmada histopatolojik akciğer bulguları olarak, 
yukarıda bildirimi yapılan araştırmalardaki akciğer 
bulguları ile benzer şekilde fibrinli pnömoni bulguları 
gözlenmiştir. 

Sonuç olarak, oğlaklar için M. arginini her ne kadar 

solunum sisteminin önemli bir patojeni olarak görülmese 
de, immun sistemi gelişmemiş ve pasif korunması 
olmayan oğlaklarda bakteriyel etkenlerle beraber önemli 
kayıplara neden olabilen solunum sistemi hastalığına yol 
açabileceği saptanmıştır. Klasik pastörelloziste 
Mannheimia haemolytica’nın bu yaş grubu oğlaklarda 
septisemik seyrettiği ve klasik pnömoni bulgularına 
neden olmadığı düşünüldüğünde ise bu bulguların 
oluşumunda M. arginini’nin etkisi ortaya çıkmaktadır. 

Sahada özellikle oğlaklarda bu yaş grubunda karşılaşılan 
solunum problemlerinde gerekli tedbirler alınırken 
mikoplazmal etkenlerin de dikkate alınması gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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