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ÖZET: Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) çeşitli balıklarda bulunan bir ektoparazittir. Bu parazit Balıkesir’de avlanan sarıgözün 
(Spondyliosoma cantharus) kaudal pedonkülünde tespit edilmiştir. Ceratothoa oestroides türüne sarıgöz balıklarında ilk kez rastlanmıştır.  
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Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) (Isopoda: Cymothoidae) in black seabream from the Northern Aegean Sea 
SUMMARY: Ceratothoa oestroides (Risso, 1826), is an ectoparasite found in a variety of fish species. This parasite was detected on 
caudal pedoncule of black seabram (Spondyliosoma cantharus) hunted in Balıkesir. This is the first report of C. oestroides in the black 
seabram (Spondyliosoma cantharus).  
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GİRİŞ
Parazitik izopodlar tropikal deniz balıklarının yaygın parazit-

leri arasındadır. Bu takımda yer alan Cymethoidae familyası-

nın üyeleri Akdeniz (2, 3, 10, 14, 18), Kuzeybatı Afrika ve 

İngiltere’ye kadar yayılış göstermektedir (4, 9). Ayrıca Şi-

li’den de bildirilmiştir (16). Bu parazit birçok balık familya-

sında (Sparidae, Carangidae, Clupeidae, Maenidae, 

Scorpaenidea ve Mugilidae) bulunmuştur (3). 

Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) Cymethoidae familyasın-

da yer alan parazitler arasında en yaygın olanıdır (18). Parazi-

tin ergin formları genellikle çiftler halinde, balıkların özellikle 

yanak boşluklarında, gençleri ise operkulum gerisinde, yan 

çizgi üzerinde ve kuyruk yüzgecinde yerleşir (18).  

Bu parazitin hem balık sağlığı hem de ekonomi üzerine etkili 

olduğu bilinmektedir (5, 11, 18). Pazarlama boyundaki balık-

larda oluşturduğu büyüme geriliğinin yanı sıra (15), özellikle 

küçük balıklarda çok sayıda parazitle olan ilk enfeksiyonlarda 

ölüme neden olabilmektedir (18). Ayrıca konaklarını 

Aeromonas sp., Flexibacter sp., Vibrio sp. gibi sekonder et-

kenlere duyarlı hale getirmektedir (18). Parazitin 

posthemorajik anemiye de sebep olduğu bildirilmiştir (6). 

Ömrünün tümünü balık üzerinde geçiren C.oestroides 

protandrik hermafrodit özellik taşımaktadır (11). İlk gelişim 

ve fonksiyon olarak erkek olan parazitte daha sonra dişiye 

doğru dönüşüm olmaktadır. Dişi ve erkek C.oestroides genel-

de aynı konak üzerinde birlikte bulunmaktadır. Dişi parazitin 

ürettiği embriyolu yumurta önce 4 larva dönemi daha sonra da 

postlarval gelişim dönemi geçirir (11).  

C.oestroides yüzme yeteneğinin azaldığı erkek puberta safha-

sında diğer konağa geçebilme özelliğini kaybettiğinden bu 

dönemde konaklarının ağız boşluğunda bulunur. Konakta 

kanla beslenen parazitin üreme yeteneğinde mevsimsel deği-

şiklikler meydana gelir (11). Akdeniz’de dişi C.oestroides için 

optimum çoğalma dönemi genelde Temmuz ayında olmakta, 

bu dönemde her dişi 400-550 yumurta bırakmaktadır (18).  

OLGU 

Temmuz 2008’de Balıkesir İl’inin Akçay ilçesi civarında, 

denizden avlanan sarıgözün (Spondyliosoma cantharus) 

kaudal pedonkülünde ektoparazite rastlanmıştır. Ektoparazitin, 

balık avlandığı anda kaudal pedonkülü üzerinde olduğu göz-

lenmiş, buraya tırnakları ile tutunan parazit çekilerek alınmış-

tır. Balıktan alınan ektoparazit %70’lik alkolde muhafaza edi-

lerek Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji 

Anabilim Dalı Laboratuarı’na getirilmiştir. Stereo mikroskop-

ta incelenen parazit ilgili yayınlar doğrultusunda (4) teşhis 

edilmiştir. 
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Oval şekilli, krem-sarı renkli parazitin uzunluğu 23 x 7 mm 

olarak ölçülmüş, indeksi (uzunluk/genişlik) 3.28 olarak hesap-

lanmıştır. Parazitin baş bölgesinde bulunan 7 segmentli iki çift 

antenin geniş başlayıp uca doğru gittikçe daraldığı belirlen-

miştir. Pereonite V’in diğer pereonitlere oranla daha geniş 

olduğu saptanmış, her pereonitten bir çift olmak üzere 7 çift 

pereiopoda sahip olduğu gözlenmiştir (Şekil 1 ve Şekil 2).  

İlk üç pereiopod’un merus kısmında mediale doğru hafif bir 

genişleme ile laterale doğru sivrilerek sonlanan bir çıkıntının 

bulunduğu, son dört pereiopod’un meruslarında ise bu duru-

mun olmadığı saptanmıştır (Şekil 3). Her bir pereiopod’un 

ucunda birer tane güçlü tırnak bulunmaktadır. Pleotelsonun 

boyu 5 mm, genişliği ise 6 mm olarak ölçülmüş ve 

pleotelsonun pereonite VII ile hemen hemen aynı genişlikte 

olduğu tespit edilmiştir. Pleonitin arka sınırının trisunate yapı-

da olduğu dikkati çekmiştir (Şekil 4). Parazit 4 segmentli 2 çift 

üropoda sahiptir. 

TARTIŞMA 

Yoğun balık üretiminin yapıldığı Akdeniz ülkeleri özellikle 

parazitik izopodların yaşaması için uygun koşullar sağlamak-

tadır. Deniz balığı yetiştiriciliğinde yapılan yoğun stoklama, 

balıklara elle müdahale edilmesi, fiziksel travmalar, su sıcak-

lıklarındaki ani artış gibi stres oluşturan çevresel değişiklikler 

balıklarda Cymothoidae türleri ile olan enfeksiyonlara duyarlı-

lıkların artmasına yol açtığı bilinmektedir (8). Akdeniz’de 

deniz levreğinde ektoparazit enfeksiyonlarına, özellikle de 

C.oestroides’e sıklıkla karşılaşıldığı bildirilmektedir (18). 

Ülkemizde bu parazite bazı balık türlerinde görüldüğüne dair 

kayıtlar mevcuttur (1, 7, 12, 13, 17). Sparidae familyasından 

olan ve karagöze çok benzeyen sarıgöz veya skatros, 

 
 

Şekiller 1. Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) dorsalden görünüş. P: Pleotelson, PR: Pereonite V, 2. Ceratothoa oestroides (Risso,1826) 
ventralden görünüş. An: Anterior, Ps: Posterior, 3. Ceratothoa oestroides (Risso, 1826)’in anterior 3 çift pereiopodunun yapısı. M: 

Pereiopodların meruslarındaki genişlemeler, 4. Ceratothoa oestroides (Risso, 1826) posterior ucu. TR: Pleonitin arka  
sınırındaki trisunate yapı, P: Pleotelson 
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Spondyliosoma cantharus, sıklıkla Ege Denizi’nde görülen bir 

balık türü olup C.oestroides’in rastlandığına dair yayın bu-

lunmamaktadır.  

Cymethoidae familyasında yer alan türlerin identifikasyonu-

nun zor, ayrıca parazitlere ilişkin orijinal fotoğrafların da ye-

tersiz olduğu bildirilmektedir (4). Ülkemizde Ceratothoa cin-

sinden beş tür rapor edilmiştir (12, 13). Özellikle levrek balığı 

yetiştiriciliği yapılan yerlerde C.oestroides’in Vibrio sp. ile 

birlikte su sıcaklığının arttığı dönemlerde ölümlere neden 

olduğu bildirilmiştir (8). Bu vakada C.oestroides’e avlanan bir 

sarıgözde rastlanması özellikle kafes balıkçılığının önemli 

sorunları arasında yer alan bu parazitin kaynağının aynı or-

tamda bulunan doğal balıklar olduğunu göstermektedir.  
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