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 Introduction: One of the most important and common endoparasites in wild rabbits is a cestode 

known as Mosgovoyia. This study was aimed to identify Mosgovoyia pectinata in the wild rabbits 

(Lepus europaeus) from northwestern Iran based on microscopic and molecular methods and 

determine its phylogenetic position. For this purpose, the intestines of 45 hunted wild rabbits were 

examined and cestodes were collected.  

Materials & Methods: The morphological characteristics of cestodes were recorded 

microscopically (optical and Scanning Electron Microscope). For molecular analysis, after DNA 

extraction, approximately a 324-347 bp specific-species fragment of 18S rRNA gene were 

amplified by the designed primers. PCR products were sequenced. To determine the relationship 

between the obtained sequence and the sequences deposited to the GenBank, the phylogenetic tree 

was constructed with maximum likelihood method using MEGA X software. 

Result: On microscopic examination, 17% of rabbits were infected with cestodes. Microscopic 

analyses were confirmed M. pectinata morphology characterizations. In molecular analysis, 

approximately 324-347 bp bands were visualized. The sequencing of PCR products confirmed 333 

bands specific to M. pectinata. The alignment of the amplified fragment with the two isolates from 

Finland (AY752650.1) and United Kingdom (AY752648.1) showed significant intraspecific 

variations. The Iranian isolate revealed high homology with the British isolate (approximately 

96%). To determine the phylogenetic relatedness, the Iranian isolate was placed in the same clade 

with the Finland and British isolates, as well as with a species of Schizorchis sp. 

Conclusion: Due to the limited information on this cestode, further studies are needed, especially 

with other gene regions. 

https://dx.doi.org/10.22034/AEJ.2020.256724.2406
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های وحشی، سستودی بنام موسگوویا )خانوادۀ آنوپلوسفالیده( است. های داخلی در خرگوشترین انگلترین و شایعیکی از مهم :مقدمه

غرب ایران و تعیین های وحشی شمالدر خرگوش موسگوویا پکتیناتاولی گونۀ هدف از مطالعۀ حاضر شناسایی مورفولوژیکی و مولک

 خرگوش وحشی شکار شده بررسی شدند.  45جایگاه فیلوژنی آن بود. در این مطالعه رودۀ 

مشخصات مورفولوژی سستودهای موجود در مشاهدات میکروسکوپی )نوری و الکترونی( ثبت شدند. برای آنالیز  ها:مواد و روش

توسط پرایمرهای طراحی شده  18S rRNAجفت بازی اختصاصی گونه از ژن  324-347، قطعۀ تقریباً DNAولکولی، پس از استخراج م

های ثبت شده در بانک تعیین توالی شدند. برای مشخص نمودن رابطۀ خویشاوندی توالی مذکور با توالی PCRتکثیر شد. محصوالت 

 ترسیم شد.  MEGA Xافزار نمایی و با استفاده از نرمتس، درخت فیلوژنی با حداکثر در(GenBank) المللیاطالعات ژنی بین

ها آلوده به سستود بودند. آنالیزهای میکروسکوپی جزئیات مورفولوژی، تأییدی برای شاز خرگو %17در بررسی میکروسکوپی  نتایج:

جفت بازی تشکیل شدند. تعیین توالی  324-347لکولی باندهایی تقریبی بود. در آنالیز مو موسگوویا پکتیناتاها با گونۀ آلودگی خرگوش

ترازی قطعۀ تکثیر شده با دو ایزولۀ فنالند را تأیید کرد. هم موسگوویا پکتیناتاجفت بازی اختصاصی  333قطعۀ  PCRمحصوالت 

(AY752650( و انگلستان )AY752648تفاوت )ایزولۀ ایرانی شباهت باالیی با ایزولۀ  ای قابل توجهی را نشان داد.های داخل گونه

ای از سستود هچنین با گونهای فنالند و انگلستان، هم( داشت. در بررسی رابطۀ خویشاوندی، ایزولۀ ایرانی با ایزوله%96انگلستان )تقریباً 

 در یک شاخه قرار گرفتند.( .Schizorchis sp)شیزورکیس 

  ویژه با سایر نواحی ژنی، ضروری است.هتر، بودن اطالعات مربوط به این سستود، مطالعات بیشبا توجه به محدود ب :گیری و بحثنتیجه

https://dx.doi.org/10.22034/AEJ.2020.256724.2406
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 مقدمه

ها پستاندارانی کوچک در خانوادۀ لپوریده از راستۀ خرگوش       

جنس برای خانوادۀ لپوریده شناسایی  11الگومورفا هستند. تاکنون 

شود. عی را شامل میهای واق( خرگوشLepus) لپوساند و جنس شده

 Lepus، خرگوش اروپایی )لپوسهای جنس ترین گونهیکی از مهم

europaeusای، خرگوش ( است که با اسامی خرگوش وحشی قهوه

دراز گوش شرقی و خرگوش مرغزار شرقی نیز معروف است و دارای 

پراکنش . است کیپالئارکت ۀمنطق درپراکنش جغرافیایی  ترینگسترده

ونه در اروپای شمالی، مرکزی و غربی و آسیای غربی از ی این گجهان

 Rewatkarاست ) رانیا و غرب عراق شمال ،یاشغال نیفلسط شمال جمله

بهداروند و همکاران، ؛ Bakht ،2014و  Tavassoli؛ 2013و همکاران، 

های واسط یا نهایی، در طول عنوان میزبانها، به(. خرگوش1396

ها ها و اندوپارازیتی از اکتوپارازیتزندگی خودشان با طیف وسیع

های کرمی ها انگلها در خرگوشترین اندوپارازیتشایع شوند.آلوده می

ها عموماً در مواد مغذی دستگاه گوارش هستند. این گروه از انگل

های میزبان تغذیه کرده و چنین از بافتشوند و هممیزبان سهیم می

ی تکمیل سیر تکاملی خودشان های دستگاه گوارش برایا از سلول

های کرمی در های شدید با اندوپارازیتکنند. آلودگیاستفاده می

ها با تأثیر منفی بر شرایط طبیعی بدن باعث کاهش بقای خرگوش

های ها توسط صیادان، کاهش باروری خرگوشصید آن میزبان، افزایش

ردید شوند و بدون تهای سنی میماده، مرگ و میر در تمام گروه

چنین پیامدهای منفی در مختل شدن موازنۀ طبیعی جمعیت 

و همکاران،  Rewatkarهای یک منطقه نقش مهمی دارند )خرگوش

؛ Ranjkut ،2019و  Tanjung؛ 2018و همکاران،  Marhoon؛ 2013

Ball  ،سستودهای تحت خانوادۀ آنوپلوسفالینه  (.2020و همکاران

 هایاندوپارازیت از وسیعی گروه (لوسفالیدهآنوپ خانوادۀ ،آسیکلوفیلیده )ردۀ

دهند. دار و پرندگان را تشکیل میکنندۀ پستانداران کیسهکرمی آلوده

زی با دامنۀ خویشاندی خیلی گسترده، چنین، پستانداران خشکهم

وسیعی از سستودهای سیکلوفیلد شناخته  برای طیف های اصلیمیزبان

های شناخته جنس تعداد براساس .(1999 همکاران، و Hoberg) شوندمی

ترین طیف میزبانی برای سستودهای ها، مهمشده از این میزبان

ها )الگومورف( هستند  آنوپلوسفالین مربوط به جوندگان و خرگوش

(Spasskii، 1951؛ Beveridge، 1994.) سستودهای میان در 

کندگی ( دارای پراSpasskii ،1951) موسگوویاهای گونه آنوپلوسفالین،

ویژه ههای دنیا، بخرگوش هایوسیع با شیوع خیلی باال در بین جمعیت

(. سستود Ranjkut ،2019و  Tanjungکرۀ شمالی، هستند )در نیم

ای به نام های اهلی و وحشی، تحت گونهابتدا از خرگوش موسگوویا

(، معرفی شد M. cittotaenia( )Goeze, 1782) موسگوویا سیتوتنیا

(Spasskii، 1951.) توسط تاکسونومیکی جامع بازنگری در Beveridge 

(، Mosgovoyia pectinata) موسگوویا پکتیناتا گونۀ سه صورتهب

 .M)موسگوویا واریابیلیس ( و M. ctenoides) موسگوویا کتنوئیدس

variabilisلپوریده برای این سستود نامگذاری خانوادۀ اعضای ( در 

 طرقهب قبالً سستود این کهحالیدر (،Beveridge ،1978) گردید

 نئوکتنوتنیا و سیتوتنیا، کتنوتنیا ،موسگوویا هایجنس به مختلف

بندی طبقه در .(2010 همکاران، و Haukisalmi) شدندمی داده اختصاص

کردند، ولی ها استفاده میاولیه از مورفولوژی رحم برای تفکیک گونه

معیار اصلی  ی رحم را کهشناسبعدی مبنای ریخت تخصصی هایبررسی

سستودهای آنوپلوسفالینه  درون در عمیق فیلوژنی هایتفاوت برای اولیه و

های تناسلی چنین، نقش اندامشد، رد کردند. همدرنظر گرفته می

برای واگرایی ژنتیکی، نتوانست از یک الگوی  عنوان راهکاریمضاعف به

شده بود، پیروی کند.  های اولیه پیشنهادثابت و یکسان، که در فرضیه

Baer  (1927 ،)سستودهای آنوپلوسفالید توسط برای فیلوژنی هاینقشه

Spasskii (1951 ،)Tenora (1976 و )Beveridge (1994 پیشنهاد )

های مرسوم برای ها مبتنی بر روشکدام از این نقشهاند، ولی هیچشده

ص تفریقی ( از طریق تشخی1951) Spasskiiترسیم فیلوژنی نبودند. 

ای ابتدائی و تحت خانوادۀ تحت خانوادۀ آنوپلوسفالینه با یک رحم لوله

مونیزی اینه با یک رحم منشعب یا رتیکوالر ابتدائی، الگوهای تکامل 

بندی سیستماتیک آنوپلوسفالیده مدنظر قرار داد. این رحم را در طبقه

مورد ( پذیرفته شد ولی 1976) Tenoraبندی بعداً توسط نوع طبقه

Beveridge (1994 )( و 1986) Yamaguti (1959 ،)Schmidtقبول 

مشخصات میکروسکوپ  (.2005و همکاران،  Wickstromواقع نشد )

های وحشی در دنیا، با استفاده خرگوش در موسگوویا پکتیناتاالکترونی 

چنین روابط سیستماتیک ، نشان داده نشده است. همSEMاز روش 

و سستودهای با خویشاوندی نزدیک  موسگوویاهای مربوطه به گونه

تر مطالعه شده و در ایران هیچ بررسی در این ارتباط وجود در دنیا کم

اخیراً مشخص شده است که ژن اسیدریبونوکلئیک ریبوزومی ندارد. 

( یک ابزار خوب برای اثبات روابط 18S rRNA) 18Sکوچک  واحد تحت

های پهن انگلی در سطوح مخویشاندی در انواع موجودات ازجمله کر

و  Littlewood؛ Mariaux ،1996) شودتاکسونومی باال محسوب می

Bray ،2001های چنین، نشان داده شده است که توالی(. همDNA 

ها برای بررسی روابط میتوکندریایی و تغییرات تکاملی خیلی باالی آن

تند خویشاوندی خیلی نزدیک جانوری، نواحی ژنی مناسب و کارا هس

(Brown ،1982 و همکاران.) مطالعات  اندکرده ثابت محققان طورکلی،هب

 هاالگومورفمربوط به  یکیولوژیب خصوصیات یسازشفاف در شناسیانگل

 (.2014و همکاران،  Segoviaاهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند ) از

 اموسگووی یهابه گونه یدر گزارش آلودگ دهندیمنابع نشان م یبررس
ها عمدتاً بر گونه ییشناسا ا،یها در نقاط مختلف دندر انواع خرگوش

 تیموقع نییجز تعو به ها انجام شده استانگل یاساس مورفولوژ
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تاکنون صورت نگرفته  یبراساس روش مولکول ییها، شناساآن یلوژنیف

بنابراین، هدف از مطالعۀ حاضر فراهم نمودن اطالعاتی جامع است. 

شده  آوریجمع وحشی( خرگوش )سستود یپکتینا وویاموسگ درخصوص

با استفاده از روش میکروسکوپ  ایران غربشمال وحشی هایخرگوش از

میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مولکولی مبتنی بر توالی ژنی نوری، 

18S rRNA بین سستودهای  در موسگوویا پکتینا فیلوژنی جایگاه تعیین و

ای از تعیین توالی محصوالت واکنش زنجیرهآنوپلوسفالینه با استفاده 

 های انگل و ترسیم درخت فیلوژنی بود.پلیمراز نمونه
 

 ها و روشمواد 
دستگاه  ۀنمون 45در این مطالعه تعداد : آوری نمونهجمع        

های )استان غرب ایراناز شمالشکار شده  یوحش هایخرگوش گوارش

 .شد یآورجمع انیار از شکارچدر فصل شکشرقی و غربی( آذربایجان

 یدامپزشک ۀدر اسرع وقت به دانشکدها نمونه ز،یاز اتول یریجلوگ یبرا

 جداسازی و هاو پس از باز نمودن روده ندمنتقل شد زیدانشگاه تبر

 ینوع بررس یانگل به اقتضا هایبودن، نمونه دهآلو صورت در هاانگل

 .ندشد یدارهمناسب نگ ۀوی( به شیو مولکول کی)مورفولوژ

این منظور، برای  :مسگوویا پکتیناتاشناسی بررسی ریخت       

آمیزی رنگ اختصاصی روش از با استفاده سستود مختلف هایقسمت ابتدا

، Ranjbar Bahadoriو  Eslami) شدند آمیزیرنگ استوکارمین، اشنایدر

شناسی سستود ( و در زیر میکروسکوپ نوری، جزئیات ریخت2004

از میکروسکوپ  استفاده سستود با یشناسختیر یبررسبرای  شدند. ثبت

ها به آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی ، نمونهSEMروش الکترونی به

میکروسکوپ  تصاویر و شدند ارسال تبریز دانشگاه پایۀ علوم تحقیقات مرکز

 دست آمد.هها بالکترونی از نمونه

: مسگوویا پکتیناتاگونۀ برای شناسایی  آزمایش مولکولی       

 Camposکلروفرم )-در این مرحله با استفاده از روش تغییر یافتۀ فنل

گرم از بافت انگل میلی 50مورد نیاز از  Gilbert ،2012 ،)DNAو 

ژنی  توالیاز  ،موسگوویا پکتیناتاگونۀ شناسایی استخراج شد. برای 

18S rRNA ( دسترسی  شمارهمربوط به این گونهAY752650.1  و

AY752648.1 )بانک اطالعات ژنتیکی ثبت شده در ( جهانیNCBI ،)

افزار طراحی طراحی شده با برنامۀ نرمپرایمرهای . توالی استفاده شد

جفت  324-347طول تقریبی هتکثیر قطعۀ ب برای (Primer 3پرایمر )

 باشند: شرح زیر میهباز ب
Forward: F-MosG  5'-AGAGTAGTGCACCGGTAGCC-3' 
Reverse: R-MosG  5'-CTTCATCGACACACGAGCCGA-3'  

میکرولیتر شامل پنج میکرولیتر  50در حجم کلی  PCRهر واکنش    

 2MgCl(، چهار میکرولیتر x10) PCR، پنج میکرولیتر بافر DNA نمونۀ

(25 mM دو میکرولیتر از هر ،)dNTP (10 mM یک میکرولیتر از ،)

( آنزیم 5U/µlمیکرولیتر ) 6/0(، µM 10ران و معکوس ) پرایمر پیش هر

( ddH2Oمیکرولیتر آب مقطر دوبار تقطیر ) 4/29، و Taqمراز پلی

 با استفاده از دستگاه PCRبندی برای انجام انجام شد. برنامۀ زمان

 MWG Biotech Inc Primus 96, 220 VAC thermal)سایکلر  الترم

cycler, Primus, Germany )ک چرخه برای شروع زیر بود: ی ترتیبهب

دقیقه، سپس  5مدت هب C94°در دمای  DNAدناتوره شدن دو رشته 

 C57°ثانیه،  30مدت هب C94°چرخۀ متوالی،  3چرخه شامل:  35

و در آخر توسعۀ نهایی در دمای  60مدت هب C72°ثانیه و  45مدت هب

°C72 ت محصوالدقیقه. پس از انجام واکنش،  10مدت هبPCR  

 TAE  بافر استاندارد شده با تهیه %5/1 ژل آگاروز ه بر رویدست آمدهب

بود، الکتروفورز شدند. پس آمیزی شده رنگنیز با اتیدیوم بروماید که 

از مرحلۀ الکتروفورز باندهای تشکیل شده بر روی ژل آگارز با استفاده 

 برداری شدند.از دستگاه ژل داک مشاهده و عکس

برای : و ترسیم درخت فیلوژنی PCRتعیین توالی محصول        

 20، حدود 18S rRNAدست آوردن توالی قطعۀ تکثیر شدۀ ژن هب

از  میکرولیتر 15دست آمده همراه با هب PCRمیکرولیتر از محصوالت 

ت یابی به شرک( برای توالیpmol/ul 5هر کدام از پرایمرها )غلظت 

دست هب هایالیتو ( ارسال شدند.Bioneer, southern Korea) مورد نظر

 ,Bioedit sequence alignment editorافزار آمده با استفاده از نرم

version 7.0.5.3 ت شده های مشابه ثبترازی با توالیتراز شدند. همهم

  CLUSTAL X version 1.8با استفاده از برنامۀ  GenBankدر 

(Thompson  ،انجام شد.1997و همکاران ) طۀ مشخص نمودن راب برای

 ، درختGenBankهای ثبت شده در خویشاوندی توالی مذکور با توالی

به  MEGA Xافزار نمایی و با استفاده از نرمفیلوژنی با حداکثر درست

 ترسیم شد. Maximum Likelihoodروش 
 

 نتایج

نمونه آلوده به سستود  8نمونه رودۀ خرگوش، تعداد  45از           

طور هسستودهای خارج شده از رودۀ باریک ببودند.  موسگوویا پکتیناتا

متر عرض داشتند )شکل سانتی 4/1متر طول و سانتی 20میانگین 

ها در بند بارور مثلثی یا هرمی (. در بررسی میکروسکوپ نوری، تخم1

(. هر بند 2شکل و خیلی شبیه به تخم مونیزیا اکسپانزا بودند )شکل 

که در یک سوم میانی لبۀ جانبی بالغ دارای یک زوج منافذ تناسلی بود 

(. در تمام طول سستود، عرض Bو  A: 3هر بند قرار داشتند )شکل 

برابر( و این تفاوت  4تر از ها بود )بیشتر از طول آنبندها خیلی بیش

؛ 2010و همکاران،  Haukisalmi) تر بوددر بندهای نابالغ خیلی بیش

Eslami  ،2009و همکاران) . 
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 های مثلثی شکل در بندهای بارور: تخم2شکل  (A, B) پکتیناتا موسگوویاکل کامل : ش1شکل 

  

 
 (Bو  A:  منافذ تناسلی در بند بالغ )3شکل 

در بررسی اشکال میکروسکوپ الکترونی، در قسمت قدامی           

تر از طول که متشکل از بندهای نابالغ است، عرض بندها بسیار بیش

وضعیت منافذ تناسلی را در هر بند بالغ  5(. شکل 4 هاست )شکلآن

هد که هر بند دارای یک جفت منفذ تناسلی در موقعیت یک نشان می

بادکش را بر  4موقعیت  6 سوم میانی لبۀ جانبی هر بند است. شکل

دلیل چروکیده بودن این هدهد. بروی یک اسکولکس کوچک نشان می

ها تا ده نیستند، ولی محدودۀ آنخوبی قابل مشاههها بقسمت بادکش

باشد و با فلش حدودی معلوم است. اسکولکس بدون روستلوم می

دهد که در ، بندهای بالغ را نشان می7نشان داده شده است. شکل 

  .هاستبرابر( آن 4تر از طول )بیش تر ازبندها نیز عرض بندها طویل این
  

  
 : منافد تناسلی در لبۀ جانبی و در موقعیت میانی  هر بند5شکل  (SEMغ و خیلی عریض ): اسکولکس کوچک، بندهای نابال4شکل 
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: بندهای بالغ، تناسب عرض نسبت به طول هر بند7شکل  : اسکولکس، موقعیت چهار بادکش و عدم وجود روستلوم6شکل   

 ، قطعۀ تکثیر شده به طول تقریبی8طبق شکل : PCRآنالیز        

 ویاموسگواختصاصی گونۀ  18S rRNAجفت بازی از ژن  347-324

روی  برداری بربا کیفیت بسیار خوب پس از الکتروفورز و عکس پکتینا

 ژل آگارز نمایان شد.

ست آمده دهب ینوکلئوتید لیاتو: تعیین توالی و آنالیز فیلوژنی       

 یدجد لیاتو رتصوهب، 18S rRNAیابی قطعۀ تکثیر شدۀ ژن از توالی

در آن مقایسه  شده های قبلی ثبتبا توالی NCBIژنی  بانک BLAST در

های مشابه آن شناسایی شدند. نکتۀ جالب در نمونۀ شد و توالی

 غرب ایرانوحشی شمال هایی جدا شده از خرگوشموسگوویا پکتیناتا

والی تاین بود که تعداد نوکلئوتیدهای قطعۀ تکثیر شده پس از تعیین 

تر رانی کمکه تعداد نوکلئوتید در ایزولۀ ایطوریهبودند، ب باز جفت 333

(، AY752648.1در ایزولۀ انگلستان ) مذبور قطعۀ نوکلئوتیدهای تعداد از

در  تر از تعداد نوکلئوتیدهای قطعۀ مربوطهجفت باز، ولی بیش 347

یرانی اجفت باز، بود. توالی ایزولۀ  324(، AY752650.1ایزولۀ فنالند )

 (.9باشد )شکل شبیه به توالی ایزولۀ انگلستان میخیلی 

 
 

 
 :موسگوویا پکتیناتاهای نمونه PCR: الکتروفورز محصول 8شکل 

B  وCاز توالی  شده تکثیر ازیب جفت 324-347قطعۀ  مربوط به : باندهای

 کنترل منفی :D جفت باز؛ 100ماکر  :A ؛موسگوویا پکتیناتا 18S rRNA ژنی
 

 

 
 (AY752648)و انگلستان  (AY752650غرب ایران با دو ایزولۀ فنالند )های شمالجدا شده از خرگوش M. pectinataترازی ایزولۀ : هم9شکل 
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 که ترسیم درخت فیلوژنی نشان داداز  همدآ ستدهب نتایج       

ای از سستود ، همراه با ایزولهموسگوویا پکتیناتا مشابههای ایزوله

(، دارای Schizorchis sp.LMW-2004, AY752663.1)شیزورکیس 

 بوده و در یک کالد یا شاخه قرار گرفتند. مونوفیلی نیژفیلو طۀبرا

 بحث
 لپوریده، خانوادۀ شایع انگل عنوانهب ،موسگوویا پکتیناتا طورکلیهب       

اوریکتوالگوس ولی  شود،می یافت لپوسهای جنس در گونه عمدتاً
 واقعیت این و کندمی آلوده نیز را (Oryctolagus cuniculus) کانیکولوس

 ،اوریکتوالگوس کانیکولوسهای خرگوش انگلی هایآلودگی بررسی در

 منطقۀ در (L. granatensis) لپوس گراناتنسیسو  لپوس یوروپئوس

 Casanovaرسید ) اثبات ایبریان پنینسوال( به) میزبان سه این تماس

در  اوریکتوالگوس کانیکولوس آلودگی چنین،(. هم2000و همکاران، 

 و موسگوویا کتنوئیدس گونۀ دو با اسپانیا ایبریان پنینسوالی
(. 1994و همکاران،  Corderoاست ) شده گزارش موسگوویا پکتیناتا

 هایخرگوش بین در شایع انگل موسگوویا کتنوئیدس طرفی، از

 گونۀ خرگوش این چون ولی اروپاست، قارۀ در اوریکتوالگوس کانیکولوس

 در موسگوویا کتنوئیدسگونۀ  بنابراین ندارد، حضور بریتانیا جزایر در

 ،لپوس کاپنسیسگونۀ  حضور سبب هب و شودنمی مشاهده مربوطه منطقۀ

و  Foronda) است موسگوویا پکتیناتامنطقه  این در گونه ترینشایع

 خرگوش صحرایی انگلی هایآلودگی شیوع بررسی در (.a2003 همکاران،

 Lepusایبری ) خرگوش (،2000و همکاران،  Eslami) %( 6/1) ایران در

granatensis) ( 2/17اسپانیا ) در% (Segovia  ،2014و همکاران،) 

موسگوویا  گونۀ فقط %( 72) لهستان در شده کشتار پرورشی هایخرگوش
 خرگوش در  کهصورتیدر (،2014 همکاران، و Szkuciket) پکتیناتا

و همکاران،  Allan) انگلستان در اوریکتوالگوس کانیکولوسوحشی 

 و Foronda) اسپانیا (،2001و همکاران،  Boag) اسکاتلند (،1999

 گونۀ فقط (Butler، 1994) جنوبی ایرلند و (b،a2003 همکاران،

حاضر میزان آلودگی  مطالعۀ در .است شده گزارش موسگوویا کتنوئیدس

با توجه به جزئیات بود.  %8/17نمونۀ دستگاه گوارش خرگوش  45در 

و  Haukisalmi) موسگوویا پکتیناتاشناسی توصیف شده برای ریخت

های مورفولوژی مشاهده و مطابقت برخی ویژگی( 2010همکاران، 

 

 

 
جدا شده از  موسگوویا پکتیناتای، ارتباط فیلوژنی ایزولۀ GenBankدست آمده از هب 18S rRNAبراساس توالی ژنی ترسیم شده : درخت فیلوژنی 10شکل 

چنین و هم( AY752648)و انگلستان  (AY752650) دنهای وحشی فنالجدا شده از خرگوش موسگوویا پکتیناتایهای ایران را با ایزوله خرگوش وحشی

 .با ستاره نشان داده شده است موسگوویا پکتیناتادهد. ایزولۀ ایرانی های سستودهای آنوپلوسفالید از کشورهای مختلف نشان میسایر گونه
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جمله ای میکروسکوپ نوری و الکترونی ازهشده در نتایج بررسی

ها، وجود اسکولکس کوچک، عرض بسیار زیاد بندها نسبت به طول آن

دو منفذ تناسلی در هر بند که حاکی از وجود یک جفت اندام تناسلی 

توان ثابت ا هرمی شکل، میهای مثلثی یباشد، تخمماده در هر بند می

های میکروسکوپ نوری نمود که حداقل به لحاظ بررسی اولیه با معیار

های مطالعه شده گونۀ و الکترونی، سستودهای آلوده کنندۀ خرگوش

در بررسی روابط سیستماتیک و موقعیت باشد. می موسگوویا پکتینا

های اس توالیاسهای مربوطه، برفیلوژنی سستود موسگوویا و جنس

، NADH dehydrogenase subunit 1 (Nad1)و  28S rRNAهای ژن

 موسگوویا کتنوئیدسو  موسگوویا پکتیناتا مستقل مجزا و گونۀ وجود دو

(. 2010و همکاران،  Haukisalmiاثبات رسیده است ) ها بهدر خرگوش

 میزبان، هایجمعیت جغرافیایی هایزیستگاه بودن دور رغمعلی

های انگلستان، فنالند و سیبری شرقی( و )نمونه وویا پکتیناتاموسگ

های فنالند و جزایر قناری( انشعاب داخل )نمونه موسگوویا کتنوئیدس

 28S rRNAهای ای خیلی محدودی را نشان دادند. آنالیز دادهگونه

های گونه جملهاز کتنوئیدس موسگوویاو  اموسگوویا پکتینات که داد نشان

 ۀهستند، ولی دو گون آنوپلوسفالینهدر جمعیت سستودهای ای پایه

، موسگوویا پکتیناتاخواهر  ۀمونوفیل بودند و گونغیر وضوحهبموسگوویا 

چنین بود. هم( Scizorchis caballeroi) روئیشیزورکیس کاباله ۀگون

طور خیلی واضح وضعیت هب NAD1های توالی آنالیز دو سری از داده

و مستقل و  روئی،شیزورکیس کابالهو  پکتیناتاموسگوویا خواهر  ۀگون

طور، ارتباط همین موسگوویا را تأیید کردند.ۀ گون مونوفیلی بودن دوغیر

 روئیشیزورکیس کابالهو  موسگوویا پکتیناتاگروه خواهری قوی بین 

در یک مطالعۀ مشابه قبلی  ITS1 rRNAهای توالی با آنالیز داده

(Wickstrom  ،تأیید شده است. بنابراین، مطالعات 2005و همکاران )

دهند که طور خیلی واضح نشان میهجداگانه در ارتباط با فیلوژنی، ب

ها قویاً معتبر بودن مونوفیل است و این یافتهموسگوویا یک گروه غیر

 Tenoraرا که توسط ( Neoctenotaenia) نئوکتنوتنیاوجود جنس 

بود و بعداً توسط مطرح شده  سیتوتنیا کتنوئیدس( بنام 1976)

Beveridge (1978با موسگوویا مترادف شد، تأیید می ).کنند 

رابطۀ خویشاوندی بر پایۀ توالی  بررسی در مطالعۀ حاضر، در       

 هایتوالی با آمده دستهب جدید که توالیعالوه بر این ،18S rRNA ژنی

 موسگوویا N4 (AY752648.1)( و AY752650.1) 814دو ایزولۀ 
گرفتند، ایزولۀ جدا شده  قرار گروه یک داخل و شاخه یک در پکتیناتا

لحاظ خویشاوندی قرابت خیلی باالیی های وحشی ایران بهاز خرگوش

های انگلستان ی جدا شده از خرگوشموسگوویا پکتیناتارا با ایزولۀ 

(AY752648.1در مقایسه با ایزولۀ فنالند ) (AY752650.1 .نشان داد )

؛ 2005و همکاران،  Wickstromمطالعات قبلی )از طرفی مطابق با 

Haukisalmi  ،در مطالعۀ حاضر نیز گونۀ خواهر 2010و همکاران ،)

 از بود. (AY752663.1) شیزورکیس گونۀ یک ،پکتیناتا موسگوویا

 روئیشیزورکیس کابالهو  موسگوویا پکتیناتاپیوستگی فیلوژنی بین 

در تعداد اندام تناسلی در  ها با تغییرشود که انشعاب آناستنباط می

منفرد( همراه بوده است.  شیزورکیسزوج و در  موسگوویاهر بند )در 

با دو اندام تناسلی  آنوپلوسفالینهنشان داده شده است که سستودهای 

اند. ارتباطات وجود آمدههاز سستودهای مربوطه با یک اندام تناسلی ب

دی حل نشده است ولی های پستانداران تا حدوای آنوپلوسفالینهپایه

نئوکتنوتنیا و  موسگوویا پکتیناتا، 28S rRNAهای توالی در آنالیز داده
ای هستند. بنابراین استنباط های پایهمتعلق به دودمان کتنوئیدس

 موسگوویامنفرد از جد شبه  تناسلی با یک اندام شیزورکیسکه  شودمی

، Baerده است )وجود آمهبا دو اندام تناسلی، مغایر با فرض کلی، ب

 (.Beveridge ،1994 ؛1955

آ با استفاده از توالی در بررسی فیلوژنی سستودهای سیکلوفیلیده       

12S rRNA  ،مونیزیا خواهری  گروه در موسگوویا پکتیناتامیتوکندریایی
و همکاران،  von Nickisch-Rosenegk)مشخص شده است  اکسپانزا

و نوری مطالعۀ حاضر نیز تا . در نتایج میکروسکوپ الکترونی (1999

حدودی مشاهده شد که شکل تخم و وضعیت بندها و منافذ تناسلی 

شباهت دارد، ولی این نتایج  مونیزیا اکسپانزابا گونۀ موسگوویا پکتینا 

 تری دارد.های بیشبرای تأیید نهایی نیاز به بررسی

غرب ایران های وحشی شمالسستودهای جدا شده از خرگوش       

بودند و این یافتۀ مبتنی بر آنالیز  موسگوویا پکتیناتا صرفاً گونۀ

مربوط به سستود هم  PCRمولکولی، از طریق تعیین توالی محصوالت 

های وحشی تأیید شد. تاکنون فقط دو ایزوله از این گونه از خرگوش

ویژه کشورهای هاند و در سایر نقاط دنیا، بشده انگلستان گزارش و فنالند

العات راجع به این سستود وجود نداشت تا مطالعۀ همسایۀ ایران، اط

ها مقایسه و مورد بحث واقع شود. تفاوت طور اساسی با آنهحاضر ب

ای سه ایزوله قابل توجه بود، بنابراین، بررسی مولکولی و داخل گونه

ویژه هکشورها، ب خیلی از تعیین وضعیت فیلوژنی این گونۀ سستودی در

 ی ژنی، ضروری است.هابا استفاده از سایر جایگاه

 

 تشکر و قدردانی
از . باشدمی د/10194/43 ۀاین مقاله مستخرج از طرح به شمار       

از  نیز و تبریز دانشگاه دامپزشکی ۀمعاونت محترم پژوهشی دانشکد

 خاطر مساعدت در تأمین اعتبار مالیمعاونت پژوهشی دانشگاه تبریز به

 .شودمی سپاسگزاری پژوهش این یدنرس ثمر به در نیاز مورد امکانات و
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