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ÖZET: Devekuşlarına özgü paraziter hastalık etkeni azdır. Helmintlerden Houttuynia struthionis, Libyostrongylus douglassii, 
Chandrella quiscali; prozotoonlardan Cryptosporidium sp., Isospora struthionis ve ektoparazitlerden Struthiolipeurus struthionis, 
S. nandu, Pterolichus bicaudatus, Gabucinia sculpturata ve Dermoglyphus pachycnemi ile Hypoboscis struthionis devekuşlarının önemli 
parazitlerindendir. Diğer kuş ve memeli hayvanlarla birlikte yetiştirilen devekuşlarında bu hayvanların paraziter etkenleri (amipler, 
Giardia, Trichomonas, Histomonas türleri) hastalık oluşturabilirler. Ergin devekuşları oldukça dirençli olduklarından, çoğunlukla direnci 
kırılmış erişkinler ile devekuşu yavruları paraziter hastalıklardan etkilenmektedir. Bu derlemede, yetiştiriciliği Türkiye’de yaygınlık 
kazanan devekuşlarının parazitleri hakkında güncel bilgi verilmektedir. 
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Parasitic Infestations in Ostriches and Therapy  
SUMMARY: Ostriches have few endo and ectoparasite agents. These include Houttuynia struthionis, Libyostrongylus douglassii, 
Chandrella quiscali, Cryptosporidium spp, Isospora struthionis, Struthiolipeurus struthionis, S. nandu, Pterolichus bicaudatus, Ga-
bucinia sculpturata, Dermoglyphus pachycnemi and Hypoboscis struthionis. Furthermore, ostriches can also be infected with other para-
sites (such as the amoeba, Giardia, Trichomonas, Histomonas spp.), when they are raised along with mammals and other birds. Gener-
ally, ostriches are resistant to parasites, but sometimes immunodeficient mature and young ostriches can easily be infected. This review 
gives up-to-date knowledge about common ostriches for which breeding industries in Turkey have recently been increasing. 
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GİRİŞ
Birkaç parazit türü haricinde devekuşlarına özgü ciddi enfeksiyöz 
veya bulaşıcı hastalık bulunmamaktadır. Bununla birlikte diğer 
kanatlılarda ve memeli hayvanlarda görülen bazı hastalıklara 
devekuşlarında da rastlanabilmektedir. Ancak devekuşları bu 
hastalık etkenlerine orijinal konakçıları kadar duyarlı değildir. 
Hastalığın klinik belirtileri sadece stres faktörlerinin varlığında 
ortaya çıkabilir (18).  

Ülkemizde devekuşu endüstrisi son dönemlerde yaygınlık 
kazanmaya başlamıştır. Ancak, devekuşlarının paraziter hasta-
lıkları hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu hayvanlarda 
tespit edilen paraziter hastalıklar sınırlı sayıdaki araştırmalara 
ve vaka takdimlerine dayanmaktadır (2, 4, 5, 7, 19, 24, 31). 
Çiftliklerde ticaret amacıyla yetiştirilen devekuşlarında, yu-
murtaların suni inkubasyona bırakılması ve yavruların ayrı 

gruplar halinde yetiştirilmesinden dolayı iç parazitlerin yay-
gınlığı merada yetiştirilenlere göre daha düşüktür. Devekuşları 
arasında parazitlerden en fazla etkilenenler üç aylıktan küçük 
civcivlerdir. Ticari devekuşu yetiştiriciliğinde yavruların po-
tansiyel enfeksiyon kaynağı olan erişkin kuşlardan ayrı yetişti-
rilmeleri birçok endoparazitin yaşam döngüsünü kırmaktadır 
(18). Devekuşlarını enfekte eden iç ve dış parazitler yerleştik-
leri organlara göre aşağıda verilmiştir. 

İç Parazitler 

A. Trematodlar  

1. Philophthalmus gralli (Mathis and Leger, 1910; göz kele-
beği): Bu trematodun arakonakçısı tatlı sularda ve derelerde 
yaşayan Melanoides tuberculata adı verilen tatlı su sümüklü-
südür (10). Philophthalmus gralli metaserkeri 40 gün içinde 
2.9 mm büyüklüğüne ulaşarak konjunktival kesede aktif hale 
gelmektedir (19, 30). Çekmenleriyle göz konjunktivasına ya-
pışan tavuk, hindi gibi kanatlıların gözlerinde erozyon ve ül-
serlere yol açan bu kelebeğin devekuşlarının gözlerinde de 
irritasyon ve irinleşmeye neden olduğu bildirilmiştir (10).  
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B. Sestodlar  

1. Houttuynia struthionis (Houttuyn, 1773; devekuşu şeridi): 
Devekuşlarının bağırsaklarında yaşayan bir şerittir. Güney 
Afrika’da merada yetiştirilen üç parmaklı devekuşlarında 
(Rhea) ve Avrupa ülkelerinde yetiştirilen devekuşlarında gö-
rülmüştür (31, 34). Erişkin şeritler beyaz renkte, yaklaşık 60 
cm uzunluğunda, 9 mm genişliğindedir (34). Bir-iki mm ge-
nişliğinde olan skoleksinin üzerinde iki sıra halinde 160 adet 
büyük ve küçük çengeller taşıyan bir rostellum bulunmaktadır 
(Resim 1-A, B, C) (13, 31). Akar veya diğer böcekler olduğu 
sanılan arakonakçılar (22), dışkıyla dışarı atılan yumurtaları 

aldıklarında vücutlarında parazitin larva formu gelişmektedir. 
Bu arakonakçılar devekuşları tarafından yenildiğinde parazit 
gelişmesine devam ederek erişkin şerit meydana gelmektedir 
(34).  

Semptomlar: Houttuynia struthionis ince bağırsağın mukozal 
katmanına yapışır ve meydana getirdiği irritasyonlarla besinle-
rin sindirilmesini engeller (21). Böylece kuşların şiddetli dere-
cede aç kalmalarına ve buna bağlı olarak zayıflamalarına ne-
den olur.  

Parazite özellikle beş aylığa kadar olan devekuşu yavruları 
çok duyarlıdır. Hastalığa yakalanan yavrular genellikle düş-

Tablo 1. Devekuşlarında tespit edilen iç ve dış parazitler. 

Parazit Yerleşim Yeri Kaynak 

Helmint    

Trematoda Philopthalmus gralli  Göz 10 

Cestoda Houttuynia struthionis İnce bağırsak 18, 21, 22, 31, 34  

Nematoda Libyostrongylus douglassi Proventrikülüs (bezli mide) 4, 7, 17, 18, 20, 21, 
22, 24, 27, 31 

 Codiostomum struthionis Sekum 18, 31, 34 

 Capillaria sp. Sindirim Sistemi 31, 33 

 Syngamus trachea Trachea  8 

 

Paronchocerca struthionis (Filaria) 
Dicheilonema rheae (Filaria) 
Struthiofilaria megalocephala 
(Filaria) 

Akciğer, hava kesesi, periton boşluğu, 
interkostal kaslar, bağ dokusu 5, 18, 25, 36 

 Chandlerella larvaları (Filaria) Beyin, omurilik 25, 35 

 Baylisascaris larvaları (Ascarit) Beyin, omurilik 23, 35 

Protozoa    

Sporozoea Eimeria sp./Isospora sp. Bağırsak 1, 18, 22 

 Cryptosporidium sp. Bağırsak, Bursa fabricius, pankreas 14, 15, 18 

 Plasmodium sp., 
Leucocytozoon struthionis Kan 18 

Zoomastigophorea Histomonas meleagridis Sekum, kalın bağırsak, karaciğer 6, 9, 18, 28 

 Trichomonas sp. Sekum, kalın bağırsak 18, 31 

 Giardia sp.  Sekum, kalın bağırsak 31 

Lobosea Entamoeba struthionis Kalın bağırsak 32 

Microsporea Blastocystis sp. Kalın bağırsak 18, 31 

 Balantidium struthionis Sekum, kalın bağırsak 18, 31 

Arthropoda    

Insecta Struthiolipeurus struthionis,  
S. nandu, S. rheae Tüyler üzerinde 18, 22, 31 

 Hypoboscis struthionis,  
Sivrisinek ve Simulium Türleri Deri üzerinde 18, 21, 22 

Arachnida 

Pterolichus bicaudatus 
Gabucinia sculpturata 
G. Bicaudata 
Dermoglyphus pachynemis  

Tüylerin sap kısmında 1, 18, 21, 31 

 
Rhipicephalus sp. 
Hyalomma sp. 
Amblyomma sp. 

Deri üzerinde 3, 11, 18, 21, 29, 31 
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kündür. Yavrularda anormal derecede zayıflama, kondüsyon 
kaybı, durgunluk, anemi ve hafif derecede ishal görülür. Has-
talık öldürücü seyredebilir (18, 34). Erişkin kuşlar çoğu zaman 
hastalık belirtisi göstermezler. Ama enfeksiyonu diğer hayvan-
lara taşırlar (34). Yaşlı hayvanlarda düzgün yemlemeye rağ-
men hayvanın besi durumunun kötü olması parazitle enfekte 
olduğunun iyi bir göstergesidir (22). 

Teşhis: Enfestasyonun teşhisi dışkıda beyaz pirinç tanesine 
benzeyen tenya halkalarının görülmesiyle yapılır. İnce bağır-
saklardaki ergin şeritlerin varlığı nekropsi ile ortaya çıkarılabi-
lir (18, 22).  

Tedavi: Niclosamide (100 mg/kg), Fenbendazole (25 mg/kg), 
Oksfendazole (5 mg/kg), Resorantel (130 mg/kg) (16) veya 
Praziquantel (7,5 mg/kg) gibi antelmentiklerden herhangi birin altı 
haftalık aralıklarla uygulanabilir (12, 18, 22, 34). Thiabendazole 
ve Mebendazole, devekuşlarında toksik etkili olduklarından kul-
lanılmamaları önerilmektedir (22). 

C. Nematodlar 

1. Libyostrongylus douglassii (Cobbold, 1992; devekuşu mide 
kılkurdu): Libyostrongylus douglassii devekuşunda ekonomik 
bakımdan önemi en fazla olan mide bağırsak parazitidir. Bu 
nedenle, devekuşlarının bireysel veya sürü problemine yol 
açan hastalıklarında bu parazitin de gözönünde bulundurulma-
sında yarar vardır (27). Libyostrongylus dentatus ile birlikte 
proventrikülüste miks enfeksiyonlar oluşturduğu da kaydedil-
miştir (17, 27). Erişkin nematod 0,5-1 cm uzunluğunda 
kırmızımtrak kahverengi renkte ve kıl gibi çok ince bir para-
zittir. Erkeklerin bursa kopulatriksi iyi gelişmiştir. Yumurtala-
rı 59-74 x 36-44 µm büyüklüğündedir (22). Bu parazite Ame-
rika, Güney Afrika, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde yetişti-
rilen devekuşlarında rastlanmıştır (4, 7, 17, 20, 24, 27, 31). 

Gelişmesi: Libyostrongylus douglassii, Trichostrongylidae 
türlerine benzeyen ve direkt gelişme gösteren bir parazittir 
(18, 21). Dışkıyla dış ortama atılan yumurtaların kuraklığa ve 
soğuk havalara direnci yüksektir (18, 20, 22). Sıcaklık ve nem 
gibi uygun şartların varlığında 60 saat içerisinde yumurtalarda 
enfektif larva gelişir. Kurak havalarda enfektif larvanın yaşam 
süresi 9 aylık bir süreyi geçebilir. Devekuşları dışkıyla 
kontamine bitkileri ağız yoluyla alarak enfekte olurlar. 
Nematodun devekuşlarında gelişip ergin hale gelmesi yaklaşık 
33 günü bulabilir. Otuzaltıncı günden itibaren de yumurtalar 
dışkıda görülmeye başlarlar (18, 21).  

Semptomlar: Proventrikülüste yaşamasından dolayı mide 
solucanı olarak da isimlendirilen Libyostrongylus douglassii 
hayvanlarda pis kokulu ve şiddetli proventrikülüs yangısına 
neden olmaktadır (18, 22). Ağır enfestasyon durumlarında 
parazitin proventrikülüste birikmesi sonucu şiddetli gastritis 
şekillenir. Bunu takiben oluşan gastrik staz sonucu yüksek 
oranda ölümler görülebilir. Enfekte kuşlarda iştahsızlık, kon-
disyon kaybı, durgunluk ve anemi gözlenir. İleri derecede 
zayıflama ve gelişme geriliği dikkati çeker. Hayvanlarda genel 

düşkünlük ve başın öne eğilmesi gibi belirtiler göze çarpar. 
Tüyler aşağıya doğru düşer. Dışkı sert ve pelet şeklindedir. 
İdrarın dansitesi oldukça yoğun olup, hayvanın nefesi oldukça 
pis kokar. Kaşeksi ve generalize kas kitlesinin kaybı klinik 
yönden önemli bir bulgudur. Bu parazite daha duyarlı olan 
devekuşu yavrularının ağır kayıplar verdikleri kaydedilmiştir. 
Sekiz aylıktan küçük devekuşu yavrularında mortalite oranı % 
80’dir. Şiddetli seyreden olaylarda civcivler birkaç gün içeri-
sinde ölürler (18, 22). Özellikle iyi beslenen erişkin devekuş-
ları parazitten fazla etkilenmezler. Kronik vakalarda enteritis 
ve proventrikülüsün impaktına bağlı olarak konstipasyon şe-
killenebilir (27). 

Patogenez: Postmortem olarak en karakteristik lezyonlar 
proventrikülüsde gözlenir. Üçüncü ve dördüncü dönem larva-
lar ile erişkinler proventrikülüsların kriptlerinde gömülü ola-
rak yaşadıklarından gastritise ve sindirim işlevlerinin bozul-
masına neden olurlar. Proventrikülüsla-rın epitel tabakasında 
yaşayan erişkin parazitlerin kan emmeleri şiddetli irritasyona 
neden olurken (18, 22, 27), midedeki salgı bezlerinin kanalla-
rını bloke etmeleri sonucunda mide mukozasında yangılar ve 
şişlikler meydana gelmektedir (22). Ayrıca yemin ön sindirimi 
için gerekli mide suyu salgı bezi kanallarından mideye verile-
mediğinden mide içeriği de bozulmaktadır (22). 

Teşhis: Trichostronglid tip yumurtaların dışkıda görülmesiyle 
teşhis konulabilirse de, bu yumurtaların zararsız sekum 
nematodlarının (Codiostomum struthionis) yumurtalarıyla (Şekil 1 
- F) karıştırılabileceği bildirilmektedir. Semptomların ve dışkıda 
yumurtaların görülmesi kesin teşhis için yeterli olmadığından, bu 
bulgular dışkı kültürlerinde enfektif larvaların görülmesiyle (Şekil 
1 - D, E) veya hasta hayvanın nekropsisiyle doğrulanmalıdır (18, 
21, 22). Portmortem muayenede bezli midenin üzerini kaplayan 
ince koilin tabakası soyularak mukozanın altında küçük parazitler 
çıplak gözle görülebilirler (18, 21, 22). 

Tedavi: Etken maddeye direnç oluşmasını önlemek amacıyla 
civcivler 4 aylık oluncaya kadar önce bir ay, sonra üç haftalık 
aralıklarla uygun antelmentiklerden en az iki tanesi ile dönü-
şümlü olarak tedavi edilmelidir (22). Tedavide Fenbendazole 
(15 mg/kg) ve Levamizole (30 mg/kg) etkili bulunmuştur. 
Levamizolün devekuşlarında mide ve bağırsak rahatsızlıkları-
na yol açtığı ve ilaca karşı oldukça hızlı bir direncin geliştiği 
bildirilmektedir. Ayrıca Ivermectin (0.2 mg/kg) veya 
Oxfendazole (5 mg/kg) kullanılabilir (18, 22).  

Korunma: İyi bakım ve besleme uygulanan yetişkin hayvanların 
dirençleri iyi olduğundan hastalık belirtileri göstermezler (18, 22). 
Ancak sağlıklı görünen bu hayvanların dışkılarıyla fazla sayıda 
yumurta (6000/g) atılabilmektedir. Bu nedenle devekuşu yavruları 
erişkinlerle aynı yerde barındırılmamalı, temiz kumlar üzerinde 
beslenmelidir. Yumurtalardaki larvalar 2-3 gün içerisinde enfektif 
özellik kazandıklarından, civcivlerin dışkılarının toplanması bu 
parazitin bulaşma riskini azaltmaktadır (22). Ergin dişilerle yavru-
ların bir arada yetiştirildiği işletmelerde, erginlerin düzenli olarak 
antelmentik ilaçlarla sağaltılmaları ve dışkılarının 24- 48 saatte bir 
ortadan kaldırılmaları, yavruların kontaminasyonunu azaltacağın-
dan faydalı görülmektedir (21).  
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2. Codiostomum struthionis (Horst, 1885): Rektumun üst 
kısmında yaşayan oldukça büyük bir nematoddur (18). Yaşam 
siklusu bilinmemekle birlikte indirekt bir gelişme gösterdiği 
sanılmaktadır. Patojenitesi hakkında çok az bilgi vardır. Ama 
ağır enfeksiyon durumunda tehlike oluşturduğu kabul edil-
mektedir (34). Bu parazitin yumurtaları L. douglassii’nin yu-
murtalarına benzer (Resim 1- F). Bu nedenle benzer 
antelmentik ilaçlarla tedavi edilmektedirler (18). 
Codiostomum struthionis’in, Avrupa’da yetiştirilen devekuşla-
rında bulunduğu bildirilmiştir (31). 

3. Capillaria sp.: Devekuşlarında Capillaria sp. yumurta (Re-
sim 1- G) ve larvalarına rastlanmıştır. Ancak bu türler hakkın-
da yeterli bilgi bulunmamaktadır (31, 33).  

4. Syngamus trachea : Şiddetli tracheitis teşhisi konan ve 
kronik solunum yetmezliği nedeniyle iki ay içinde ölen 
rhea’ların, postmortem muayenelerinde çok sayıda Syngamus 
trachea ile enfekte oldukları belirlenmiştir. Hastalığı hafif 
geçiren devekuşları ise Fenbendazole ile sağaltılmıştır (8). 

5. Filaria’lar: Devekuşlarının akciğer, hava keseleri, 
interkostal kaslar, periton boşluğu ve bağdokusuna yerleşen ve 
hastalık oluşturmayan değişik filaria türleri (Dicheilonema 
rheae, Paronchocerca struthionis, Struthiofilaria 
megalocephala) bildirilmiştir (5, 18, 36). Sadece devekuşları-
na spesifik olan bir filaria türü de (Chandlerella quiscali) ra-
por edilmiştir (25). 

5.1 Chandlerella quiscali (Onchocercidae: Filarioidea, 
Microfilariae): Esas konakçıları olan sığırcıkların lateral 
ventrikülüslerine yerleşen ve hastalık oluşturmayan bu filaria türü, 
endemik olarak bir devekuşu çeşidi olan emuların omuriliğinde ve 
beynin lateral ventrikülüslerinde hastalık oluşturur. Amerika’da 
yaygın görülen etkenin taşınmasında Culicoides ve sivrisinek 
türleri rol oynamaktadır (25). 

Semptomlar: Bir yaşını geçmiş erişkinlerin parazite karşı 
dirençli, 2–5 aylık devekuşu yavruları ise duyarlıdır (35). Yav-
rularda nöromuskuler bulgular (tortikollis, ataksi ve anormal 
yürüyüş) dikkati çeker. Hayvanlar anormal yürüyüşü takiben 
yan taraflarına yatarak ölürler (25, 35). 

Teşhis: Dolaşımdaki mikrofilerlerin hasta hayvanlarda görül-
mesi mümkün değildir (35).  

Tedavi ve Kontrol: Sığırcıkların kontrol edilmesi, enfekte 
devekuşlarının Ivermectin ile sağaltılması, diğer devekuş-
larının hastalıktan korunmasına yardımcı olabilir. 
Ivermectin’in 4 haftalık aralarla 0.2 mg/kg dozunda deri altı 
uygulanması klinik bulguların ortaya çıkmasını engellemekte-
dir (25, 35). 

6. Baylisascaris procyonis : Amerika’da yaşayan rakunların 
bağırsaklarında parazitlenen Baylisascaris procyonis’in deve-
kuşlarının sinir sistemine yerleşerek serebrospinal 
nemotodiazise yol açtığı saptanmıştır. Enfekte rakunların dış-
kılarıyla etrafa saçtıkları yumurtalar yıllarca toprakta, kafeste 
ve kapalı alanlarda canlı kalabilmektedir (35).  
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Semptomlar: Ataksi, kaslarda zayıflama, denge bozukluğu, 
kendi etrafında dönme, geri geri hareket etme, ayakta durmada 
ve yürümede güçlük çekme gibi nöromuskuler semptomlar 
bildirilmiştir (23, 35). Nekropside devekuşlarında B. procyonis 
larvaları tarafından daha çok serebellumda oluşturulan yangı 
ve şiddetli multifokal ensefalomalasi görülür (35).  

Korunma: En etkili önlem kontamine barınakların temizlen-
mesidir. Rakunların devekuşu barınaklarından uzaklaştırılması 
veya antelmentiklerle sağaltılması önerili-yorsa da bu önlem-
lerin pratikte bir değeri yoktur (35).  

D. Protozoonlar 

Avrupa ülkelerinde yetiştirilen devekuşlarında, diğer kanatlılarda 
bulunan pek çok protozoon türlerine (Cryptosporidium sp., 
Eimeria/Isospora sp., çeşitli Entamoeba sp., Giardia sp., 
Blastocystis sp., Trichomonas gallinae, Tetratrichomonas 
gallinarum, Chilomastix gallinarum) rastlanmıştır (26,31). Ancak 
bu protozoonlarla hastalığın gelişmesi için devekuşlarının bağışık-
lık sisteminin baskılanmış olması gereklidir. Bu tip olgularda 
Metronidazole 10 mg/kg dozunda ağız yoluyla uygulanabilir. 
Dimetrinidazolun kullanımı, bağırsak florası üzerine toksik etkile-
ri nedeniyle tavsiye edilmemektedir (1). Devekuşlarında rastlanan 
protozonlardan önemlileri aşağıda verilmiştir.  

1. Eimeria/Isospora sp.: Tavuk, hindi gibi kanatlıların deve-
kuşlarıyla birlikte yetiştirildiği işletmelerde devekuşu yavrula-
rında hafif bir ishal görülmesi koksidiyozis etkenlerini akla 
getirmelidir (18, 22). Bununla birlikte, bazı kaynaklarda ta-
vukçulukta rastlanan koksidiyoz etkenlerinin devekuşlarını 
etkileme-diği bildirilmektedir (1). Özellikle yetiştirme esna-
sında enfeksiyonun bulaşmasında rol oynayan ıslak altlıklar 
genç yavrularda büyük kayıplara yol açmaktadır. Erişkin hay-
vanlarda koksidiyoz etkenlerine karşı tür spesifitesi olan bir 
bağışıklık mevcuttur (18, 22).  

Semptomlar: İştahsızlık, zayıflık, yeme ve suya karşı ilgisizlik, 
köpüklü, kanlı ve sümüksü ishal yaygın görülen semptom-lardır. 
Hafiften şiddetliye kadar değişen bağırsak yangısına rastlanır. 
Hastalık çoğunlukla ölümcül seyreder (22).  

Teşhis: Dışkı muayenesinde oositlerin görülmesiyle enfeksi-
yon teşhis edilebilir. Clostridium perfringens’e bağlı şekille-
nen hemorajik enteritislerin koksidiyoz ile karıştırılması 
mümkündür (18, 22). 

Tedavi: Sulfachlorpyrisine-Na (Esb3) ve Toltrazuril (Baycox) 
ile tedavide büyük başarı sağlanmaktadır. İyonofor grubu 
antikoksidiyal ilaçların bu hayvanlarda zehirlenmeye yol aç-
tıkları unutulmamalıdır (22). Hijyenik yemlemeye tabi tutulan 
hayvanlarda reenfeksiyonlar seyrek görüldüğünden korunma 
amaçlı ilaç kullanımının gereksiz olduğu bildirilmiştir (18). 

2. Cryptosporidium sp.: Devekuşlarında Cryptosporidium sp. 
ile doğal enfeksiyon-lar yaygın olarak görülmektedir (14). 
Kanada’daki devekuşlarının dışkılarından elde edilen 
ookistlerin fare, hindi, tavuk, bıldırcın gibi hayvanlarda bulu-

nan Cryptosporidium türlerinden farklı olduğu ve bu 
ookistlerle devekuşlarının enfekte edilemediği bildirilmiştir 
(15).  

Semptomlar: Cryptosporidium sp. solunum, sindirim ve 
üriner sistemlere yerleşen bir parazittir. Enfekte civcivle-rin 
ince ve kalın bağırsaklarında, kısmen de bursa doku-larında ve 
pankreaslarında yangıya ve irritasyona neden olurlar (18). Bu 
parazitin devekuşlarının bursalarında oluşturdukları patolojik 
lezyonların kasılmaya ve sonuç olarak prolapsusa neden ol-
dukları bildirilmektedir (2). Güney Afrika’da, özellikle erkek 
yavru devekuşlarının kloakalarında oluşan prolapsuslar nede-
niyle ciddi kayıplar görüldüğü bildirilmiştir (14, 18). Kloakal 
prolapsus görülen devekuşu yavrusundan yapılan histolojik 
kesitlerde bursa fabricius bölgesinde çok sayıda 
Cryptosporidium sp. tespit edilmiştir (2).  

Teşhis: Dışkıda ookistlerin identifikasyonu ve histopatolojik 
muayene ile yapılmaktadır (14, 18).  

Tedavi: Antikoksidiyal ilaçların kullanılması hastalığın ön-
lenmesinde yeterli olmayıp koruyucu tedbirlerin de alınması 
önemlidir (14, 18). Fonksiyonel bağırsak florası 
kriptosporidiyal enfeksiyonlara karşı önemli bir savunma me-
kanizması olarak görülmektedir. Prolapsus şekillenirse kloaka 
prolapsusu tedavisi yapılır ve uygun şekilde yerine yerleştirilir 
(18).  

3. Histomonas meleagridis : Hindilerin paraziti olan 
Histomonas meleagridis, hindilerle birlikte yetiştirilen deve-
kuşlarında sekum ve karaciğer yangısı oluşturabilmektedir (6, 
9, 18, 28).  

Semptomlar: Karakteristik değildir. Hayvanlarda düşkünlük, 
tüylerde kabarıklık, kanatlarda sarkma ile birlikte, önce beyaz, 
sonra yeşilimsi veya kükürt sarısı ishal şekillenir. Genç hay-
vanlarda akut olarak seyreden bu hastalıkta ölüm oranı yük-
sektir. Postmortem olarak yangılı sekum oldukça kalınlaşmış-
tır. Bağırsak kanalında ve karaciğerde nekrotik odaklarla bir-
likte sekumda toplu iğne ucu büyüklüğünde şişkinliklere rast-
lanabilir (22).  

Tedavi: Ranidazole veya Dimetrinidazole ile tedaviden başa-
rılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir (22).  

4. Trichomonas sp. : Trichomonas sp. zaman zaman taze 
bağırsaktan yapılan frotilerde belirlenebilir. Güvercin ve kum-
rularla yakın temas halindeki devekuşlarının sindirim kanalın-
da pseudomembranöz lezyonlara neden olmaktadırlar. 
Trichomonas sp. enfeksiyonlarında dimetrinidazolun 50 
mg/kg’lık dozları etkili bulunmuştur. Ancak bu ilaç intestinal 
florayı bozduğundan, tedavide uzun süreli kullanımı öneril-
memektedir. Trichomonas sp. enfeksiyonlarının bulaşması 
devekuşlarını kümes hayvanları, güvercin ve vahşi kuşlardan 
ayrı tutarak engellenebilir (18).  

5. Balantidium struthionis: Normalde devekuşlarının bağırsak-
larında bulunan bu protozoona Avrupa’da yetiştirilen devekuşla-
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rında rastlanmıştır. Balantidium struthionis siliatalı bir 
protozoon olup, uygun şartlarda patojen hale geçer (31). Kistleri 
Eimeria sp./Isospora sp. ookistleri ile karıştırılabilir (18, 31).  

6. Entamoeba sp., Blastocystis sp.: Devekuşlarının bağırsak-
larında bulunan zararsız parazitlerdir (18). Devekuşlarının 
kalın bağırsaklarında yerleşen çeşitli Entamoeba sp. arasında 
devekuşlarına spesifik Entamoeba struthionis adlı yeni bir 
amip türünün varlığı da bildirilmiştir (32). Dışkıdan hazırlanan 
sürme preparatlarda Entamoeba sp., Blastocystis sp. kistleri, 
Eimeria sp./Isospora sp. ookistleri ile karıştırılabilir (18).  

7. Plasmodium sp. ve Leucocytozoon struthionis: 
Plasmodium’lar sivrisineklerle, Leucocytozoon struthionis ise 
Simulium türleriyle taşınarak devekuşu yavrularında klinik 
semptomlara yol açan kan protozoonlarıdır (18).  

Ektoparazitler 

1. Bitler (Struthiolipeurus struthionis , S. nandu, S. rheae ) : 
Mallophaga türlerine devekuşlarının vücutlarının her tarafında 
rastlanmıştır (Resim 2- A) (22, 31). Bu hayvanlarda görülen 
tüy ve telek kaybının bitlerin meydana getirdiği irritasyon 
sonucu strese giren devekuşlarının birbirlerinin tüylerini çek-
meleri nedeniyle oluştuğu bildirilmiştir (18).  

2. Tüy akarları: Devekuşlarında akarların (Pterolichus 
bicaudatus, Gabucinia sculpturata, G. bicaudata (Resim 2- b) 
ve Dermoglyphus pachycnemis) çok nadir olarak görüldükleri 
bildirilmiştir (31). Akarlar devekuşları tüylerini değiştirmeleri 
esnasında gelişmemiş tüylerle beslenmeye başlarlar. Bunlar içi 
boş tüy saplarının aşağı kısımlarında yaşarlar ve sapların 
jelatinöz içeriği ile beslenirler. Sayıları artıp tüyler büyümeye 
başladığında tüylerin dökülmesine ve tüy folliküllerinde hasa-
ra yol açarlar. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu deri-
deki hasar büyümekte, yaz aylarında güneş yanıkları şekille-
nebilmektedir. Tüylerin sap kısımlarının muayenesiyle gri bir 
hat boyunca dizilmiş erişkin akarlar, küçük kırmızımsı, toz 
benzeri partiküller şeklinde tespit edilebilmektedir (1, 18, 21).  

3. Keneler: Merada beslenen devekuşlarında sert 
(Rhipicephalus sp., Hyalomma sp., Amblyomma sp.) ve yumu-
şak kene türleri görülebilmektedir (22). Amblyomma 
hebraeum ve Rhipicephalus turanicus devekuşlarında yaygın 
görülen iki sert kene türüdür (3, 11, 29). Keneler, genellikle 
devekuşlarının çene altı kısmında yerleşirler ve sadece yapış-
tıkları yerlerle sınırlı bölgesel enfeksiyonlara neden olurlar. 
Kenelerin asıl önemleri hastalık taşıyıcısı olmalarından kay-
naklanmaktadır (18, 21). Bu nedenle dış ülkelere ihraç edile-
cek devekuşlarına karantina uygulanması, üzerlerinde buluna-
bilecek kenelerin yayılmasının önlenmesi açısından birçok 
ülkede zorunlu tutulmaktadır (21).  

4. Sinekler: Hypoboscis struthionis, zamanlarının çoğunu 
devekuşları üzerinde geçirmekte ve kan emmeleri nedeniyle 
deride irritasyon ve enfeksiyona yol açmaktadırlar (21). Yine 
devekuşlarından kan emen Sivrisinek ve Simulium türlerinin 

kuşların tüm performansını etkileyebilecek şiddette irritasyona 
ve strese yol açtıkları (18, 22), bunun yanında bazı enfeksiyöz 
hastalıkları da devekuşlarına bulaştırdıkları bildirilmiştir (18).  

Ektoparazitlerle Mücadele: Devekuşlarında bulunan keneler, 
tüy akarları ve bitler, Ivermectin preparatlarıyla ve 
Flumethrine, Deltamethrine, Cypermethrine gibi etken madde-
lere sahip insektisitlerle etkili bir şekilde kontrol altına alınabi-
lir (22). Lindane içeren ektoparazit ilaçları devekuşları için 
oldukça toksik olduğundan kesinlikle kullanılmamalıdır (18, 
22).  
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