
Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33 (3): 215 - 217, 2009                Türkiye Parazitol Derg. 
© Türkiye Parazitoloji Derneği                 © Turkish Society for Parasitology 

Van Yöresinde Evde Beslenen Kafes Kuşlarında Bağırsak 
Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması 

Abdurrahman GÜL1, Mutalip ÇİÇEK2 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 1Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı,  
2Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye 

 

ÖZET: Bu araştırma, Van yöresinde evde beslenen kafes kuşlarında bulunan parazitlerin yaygınlığını araştırmak için yapılmıştır. Bunun 
için, 70 kafes kuşundan (6 papağan, 5 bülbül, 24 kanarya, 35 muhabbet kuşu) dışkı örnekleri alınıştır. Parazitoloji laboratuarında, 70 
dışkı örneği, Helmint yumurtaları, Eimeria sp. ookistleri ve Giardia sp. kistleri yönünden nativ ve sedimentasyon, Cryptosporidium sp. 
ookistleri yönünden de asid-fast boyama yöntemleri ile incelenmiştir. Gaitaları incelenen 70 kafes kuşunun 6 (%8,57)’sı enfekte bulun-
muştur. Eimeria sp. ookistleri, muhabbet kuşlarında (%8,57) ve kanaryada (%8,33) tespit edilirken, Cryptosporidium sp. ookistleri ise 
sadece papağanlarda (%16,67) tespit edilmiştir. Kafes kuşlarının hiç birinde Helmint sp. yumurtası ve Giardia sp. kisti bulunamamıştır. 
Bülbüllerde de hiçbir parazit tespit edilememiştir. 

Anahtar Sözcükler: Cryptosporidium sp., Eimeria sp., Kafes kuşları, Van. 

Investigation of thePrevalence of Gastrointestinal Parasites in Aviary Birds in Homes in the Van Province 
SUMMARY: This study was conducted to investigate the prevalence of gastrointestinal parasites in aviary birds in the Van province. 
For this purpose, fecal samples were collected from aviary birds (6 parrots, 5 nightingales, 24 canaries and 35 lovebirds) in Van. In the 
parasitology laboratory, seventy fecal samples were examined using the native and sedimentation technique for helminth eggs, Eimeria 
sp. oocysts and Giardia sp. cysts. The same samples were examined by modified-acid-fast staining for Cryptosporidium sp. oocysts. 
Prevalence of gastrointestial parasites was found to be 8.57% (6/70) in Van. Eimeria sp. oocysts were detected in lovebird (8.57%) and 
canaries (8.33%). Cryptosporidium sp. oocysts were detected only in parrots (16.67%). Helminth eggs and Giardia sp. cysts were not 
found in aviary birds. However no parasites were detected in nightingales. 
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GİRİŞ
Günümüzde kafes kuşlarına olan ilginin artması, evde besleme 
alışkanlığını da beraberinde getirmiştir. Bu durum, Veteriner 
hekimleri açısından kafes kuşlarının paraziter hastalıklarının 
bilinmesini ve tedavilerinin öğrenilmesinin gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Süs kuşlarının paraziter hastalıklarını oluşturan etkenler, hücre 
içinde veya dışında gelişen tek hücreli protozoonlar ile çok 
hücreli helmintler ve artropodlar olarak bilinmektedir. Süs 
kuşlarında enfeksiyonlar, gizli olarak seyredebileceği gibi akut 
ölümlere de neden olabilmektedir. Bazı paraziter hastalıkların 
gelişmesi direkt veya indirekt olarak değişik artropod ve ara 
konakçılara ihtiyaç gösterebilmektedir. Bazı parazit türleri 

hemen hemen her organ ve dokuyu enfekte ettiği halde, bazı-
ları ise belirli organ ve dokularda yerleşebilmektedir (12). 

Giardia türleri erişkin muhabbet kuşlarında ve papağanlarda 
asemptomatik olarak seyredebildiği gibi, papağanlarda halsizlik, 
mukoid dışkı, enteritis, iştahsızlık, deride kuruma ve tüylerde 
dökülme gibi belirtilerde gösterebileceği bildirilmiştir. Kanatlı-
larda iki Giardia türü tespit edilmiş olup bu türler, muhabbet 
kuşlarında Giardia psittaci ile büyük mavi balıkçıl kuşlarında 
Giardia ardeae olduğu bildirilmiştir (2, 5, 6, 10, 13, 15).  

Hexamita çoğu kuş türlerini etkileyen enterit etkeni olan bir 
protozoondur. Hexamitiasis genç kuşların bir hastalığı olup, 
papağanlarda halsizlik ve canlı ağırlık kaybına neden olurken, 
güvercinlerde asemptomatik olarak seyretmekle birlikte, dış-
kıda bu etkenin varlığı tespit edilmiştir (13, 19).  

Kümes hayvanlarında olduğu gibi, kafes kuşlarında da 
paraziter protozoonlar çok önemli hastalıklara neden olmakta-
dır. Paarziter protozoonlardan biri olan ve sindirim sistemi 
enfeksiyonları arasında yer alan coccidiosis önemli bir yer 
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tutmaktadır. Coccidiosis, kanatlılarda enteritis ve diyare ile 
seyreden en yaygın protozoal bir hastalıktır. Kafes kuşlarında 
E. dunsingi, E. haematodi, I. psittaculae ve I. serini, I. lacazei 
olmak üzere iki Eimeria türü ile üç Isospora türü bildirilmiştir 
(2, 6, 9, 13, 14).  

Kuşlarda, 30’un üzerinde Cryptosporidium sp. türleri bildiril-
mekle beraber, bunlardan C. meleagridis, C. baileyi ve C. galli 
türleri isimlendirilmiştir. Cryptosporidium meleagridis’in papa-
ğanlar dâhil olmak üzere birçok kuş türünde enfeksiyona neden 
olduğu belirtilmiştir. Cryptosporidium sp.’ler çoğunlukla kuşla-
rın barsak ve solunum yoluna yerleşerek hastalığa neden olmak-
tadır (3, 18).  

Ascaridler kuşlarda bulunan en yaygın parazitler olup, 
Ascaridia platycerci, papağanlarda da görüldüğü bildirilmiştir. 
Tavuklarda bulunan Ascaridia galli türünün süs kuşlarında da 
görüldüğü tespit edilmiştir (2, 6, 8, 14).  

Capillaria’ların muhabbet kuşu, kanarya, güvercin ve bazı 
papağan türlerinde yaygın olarak görüldüğü Triuterina, 
Biporuterina, Raillietina ve Cotugnia türlerinin de papağanlar-
da bulunduğu belirtilmiştir (2, 6, 8, 13). 

Bu araştırma, Van bölgesinde yetiştirilen kafes kuşlarında bulunan 
bağırsak parazitlerinin yaygınlığını araştırmak için yapılmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırma, Mart-Eylül 2007 tarihleri arasında Van ili mer-
kezinde kuş yetiştirilen evlerden ve kafes kuşu satan iki iş 
yerindeki 70 kafes kuşu (6 papağan, 5 bülbül, 24 kanarya, 35 
muhabbet kuşu) üzerinde yapıldı. Bu amaç için, kuş sahipleri-
ne bir gün öncesinden dışkıların kafeste kurumasını önlemek 
amacıyla kafesin altına serilmesi için muşamba altlık ile eldi-
ven ve dışkı kabı verildi. Bir veya iki gün sonra, üzerinde 
kuşlarla ilgili bilgilerin bulunduğu dışkı kapları toplandı. Bu 
dışkılar Parazitoloji laboratuarında nativ ve sedimentasyon 
yöntemleri ile helmint yumurtaları, Eimeria sp. ookistleri ve 
Giardia sp. kistleri, asit-fast boyama yöntemi ile de 
Cryptosporidium sp. ookistleri açısından araştırıldı (11). 

BULGULAR 

Araştırma süresince dışkı bakısı yapılan 70 kafes kuşunun 6 
(%8,57)’sında paraziter enfeksiyon tespit edildi. Enfeksiyon 
oranları ise 35 muhabbet kuşunda %8,57, 24 kanaryada %8,33 
ve 6 papağanda %16,67 olarak belirlenirken, 5 bülbülde 

paraziter enfeksiyona rastlanmadı. Eimeria sp. ookistleri mu-
habbet kuşlarında (%8,57) ve kanaryalarda (%8,33), 
Cryptosporidium sp. ookistleri ise sadece papağanlarda 
(%16,67) görülürken, bülbüllerde ise Eimeria sp. ve Cryptospo-
ridium sp. ookistleri tespit edilemedi. Ayrıca helmint yumurtala-
rı ve Giardia sp. kistleri yönünden de bakısı yapılan kafes kuşla-
rının hiç birinde bu parazitlere ait yumurta veya kist görülmedi. 

TARTIŞMA  

Günümüzde evde kuş besleme alışkanlığının artmasına paralel 
olarak, süs kuşlarının paraziter hastalıklarının bilinmesi, teşhis 
edilmesi ve gerekli tedavilerinin yapılması kuş yetiştiricileri 
için önem arz ermektedir.  

Kanatlı hayvanlarda enteritis ve diyare ile seyreden en önemli 
protozoal hastalıklardan biri coccidiosistir. Japonya’da yapılan 
bir çalışmada (15) 534 papağanın %1,87’sinde, Polonya’da 
yapılan başka bir çalışmada ise (1) 95 papağanın tümünde 
coccidial ookistlere rastlandığı bildirilmiştir. Bu araştırmada ise, 
70 kafes kuşunun %8,57’sinde coccidial etkenler görülmüştür. 

Türkiye’de muhabbet kuşlarında ilk defa giardiosis, Ankara’da 
(17) yapılan bir çalışmada ortaya konmuştur. Muhabbet kuşla-
rında giardiaosis ile ilgili olarak Japonya’da Yamashia ve ark. 
(16) 203 muhabbet kuşunun %52’sinde G. psittaci’ye rastladık-
larını, aynı ülkede Tsai ve ark. (15) ise G. psittaci’nin yaygınlı-
ğını yerli muhabbet kuşlarında %29, göçmen muhabbet kuşla-
rında ise %0,4 olarak tespit etmişlerdir. Erlandsen ve Bemrick 
(4) ABD’de bir kuş çiftliğinde otopsi yaptıkları 12 muhabbet 
kuşunun ince bağırsaklarında Giardia sp. trofozoitle-rini üç 
kuşta teşhis etmişlerdir. Bu etkenlerin elektron mikros-kop ince-
lenmesi sonucunda ise G. duodenalis türünden farklı olarak G. 
psittaci türünü tespit ettiklerini bildirilmişlerdir. Bu çalışmada 
ise hiçbir kafes kuşunda Giardia sp. tespit edilememiştir.  

Goodwin ve Krabill (7) bir muhabbet kuşunun otopsisini ya-
parak, ince bağırsaklarının histopatolojik incelemeleri sonu-
cunda Cryptosporidium sp. ookisitlerini tespit ettiklerini bil-
dirmişlerdir. Tsai ve ark. (15) Japonya’da 534 kafes kuşları 
üzerinde yaptıkları bir çalışmada, üç muhabbet kuşunda ve iki 
papağanda Cryptosporidium sp. ookistlerini ayrıca iki papağan 
ve iki muhabbet kuşunda ise bağırsak cryptosporidiosisi teşhis 
etmişlerdir. Bu çalışmada ise, Cryptosporidium sp. ookistleri 
sadece papağanda %16,67 olarak tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, evlerde beslenen süs kuşlarının paraziter hasta-
lıklarının bilinmesi, tanı ve tedavilerinin yapılması hem kuş 

Tablo 1. Dışkı bakısı yapılan kuş türleri ile tespit edilen parazitlerin enfeksiyon oranları 

Tespit edilen parazit türleri ve enfeksiyon oranları (%) 
Kuş Türleri 

Enfekte kuş sayısı  
ve enfeksiyon  
oranları (%) Eimeria sp. (%) Cryptospordium sp. (%) Giardia sp. (%) Helmint sp. (%) 

Muhabbet Kuşu (n:35) 3 (8,57) 3 (8,57) 0 0 0 

Kanarya (n: 24) 2 (8,33) 2 (8,33) 0 0 0 

Papağan (n: 6) 1 (16,67) 0 1 (16,67) 0 0 

Bülbül (n: 5) 0 0 0 0 0 

Toplam (n: 70) 6 (8,57) 5 (7,14) 1 (16,67) 0 0 
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sahipleri hem de Veteriner hekimleri için büyük önem arz 
etmektedir. Ayrıca Microsoridium sp. ve Cryptosporidium sp. 
gibi zoonoz olduğu tartışılan bu parazitlerin kesin zoonoz 
olduğunun anlaşılması için ileri düzeyde çalışmaların yapıl-
ması gerektiği kanısına varılmıştır. 
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