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پراکندگی ،ریختشناسی و مطالعه فیلوژنتیکی هیپودرما بویس به روش  PCRو
تعیین توالی ژن  CO1در سه منطقه آب و هوایی ایران
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دانشجوی دکتری تخصصی انگلشناسی ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه -ایران.
استاد ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه -ایران.
استادیار ،گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه -ایران.
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چکیده
هیپودرما بویس ( (Diptera: Oestridaeبه طور عمده انگل بیماریزای گاو با پراکندگی جهانی در کشورهای توسعهه یاتتعه و در لعال
توسهه است و موجب خسارات اقتصادی شدید ناشی از کاهش میزان تولیدات دامی ،از جمله شیر ،گوشت و کاهش کیفیت پوست میشود.
در این پژوهش نمونههای الرو از گاوهای کشتار شده در طی کشتار سالیانه از سه منطقعه آ و هعوایی ایعران جمع آوری شعد .اسعتخرا
 DNAو آزمون  PCRبر روی نمونههای الرو جم آوری شده صورت گرتت؛ سپس محصول  PCRخالصسازی شده برای تهیعین تعوالی
ارسال شد .پاسخ توالیهای اخذ شده بررسی و تصحیح گردید؛ در نهایت ،توزی هیپودرما بویس با توجه به ویژگیهای ریختشناسی در سه
منطقه آ و هوایی ایران بررسی شد .ژن  CO1در الرو مگسهای مولد میاز جم آوری و بررسی شد و دادهها یک شعااهت و هع بسعتگی
بین گونهای را نشان دادند .بر اساس مشاهدات ریختشناسی از مجموع  144عدد الرو مرلله سوم به دست آمده از گاوهای کشتار شده در
سه منطقه تهداد  248عدد ( )%41/1آنها الرو هیپودرما بویس بود .متهاقب آنالیزهای تیلوژنتیک ،مشخص شد که جدایعههعای لارعر بعا
تهدادی از گونههای هیپودرمای پژوهش شده در کشورهای دیگر در یک خوشه قرار میگیرند در لالی که برخی دیگر از گونهها در خوشه-
ی جدا قرار دارند .به نظر میرسد که نالیه  CO1در بین عوامل مولد میاز بسیار متغیر است ،یاتتههای لارر همچنعین نشعان معیدهعد
 CO1میتواند به عنوان یک نشانگر مولکولی مناسب برای شناسایی و تشخیص گونههای هیپودرما استفاده شود.
واژههای کلیدی :هیپودرما بویس ،پراکندگی ،تیلوژنتیک ،ژن  ،CO1ریختشناسی ،ایران.

مقدمه
جنس هیپودرما شامل هفت گونعه مگعس مولعد میعاز
است که به عنوان میاز زیرجلدی در مناطق پشتی وکمری
نشخوارکنندگان اهلی و ولشی درسراسر جهان دیده می-
شود ( )48و توزی جغراتیایی وسیهی دارد ( .)45هیپودرما
بویس موجب ایجاد هیپودرموزیس درگعاو معیگعردد و بعه
عنوان میاز داخلی طاقهبندی میشود (.)5
هیپودرموزیس موجب بروز زیانهعای اقتصعادی قابعل
توجه در صنهت چعرم و تولیعدات دامعی (از طریعق سعق
جنین ،کاهش تولید شیر ،کاهش وزن و کعاهش بعاروری و
شناسایی مرالل سوم الروی ( )L3گونههای هیپودرما
درلال لارر با کلیدهای تشخیصعی اراهعه شعده از سعوی

وزنگیری و کیفیت پایین چرم) در کشورهای توسههیاتتعه
و در لال توسهه میشود (.)9
تشععخیص دقیععق گونععههععای هیپودرمععا در گععاو بععرای
ارزیععابی دقیععق لضععور ایععن دو گونععه در نالیععه مشععخص
رروری است؛ زیرا مشکالت موجود در اسعتفاده از داروهعا
زمععانی کععه الروهععای مرللععه اول هنععوز در بععدن میزبععان
مهععاجرت مععیکننععد ،بععرای هیپودرمععا بععویس بععه نسععات
خطرناکتر از هیپودرما لینهآتوم است .بعا توجعه بعه محعل
لضور الرو ،مرلله اول و عالی ایجاد شده از سوی ایعن دو
گونه ،درمان متهاقب آن متفاوت است (.)9
 Zumptو  4( Jamesو )22با توجه به اسپینوالسیون در
قسمت شکمی بند ده و ریختشناسی صفحات اسپیراکل
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خلفععی انجععام مععیشععود ،همچنععین در سععالهععای اخیععر
سیتوکروماکسیداز زیعر والعد  4دی ان ای میتوکنعدریایی
( )mtDNAبه عنوان یک ژن هدف برای تمعایز طاقعاتی،
شناسایی مولکولی و مطالهات تاکسونومیکی ( )43به دلیعل
اندازه بزرگ و ساختار بسیار لفاظعت شعده در موجعودات
هوازی مورد توجه قرار گرتته اسعت ( )42و کعاربرد آن بعه
عنععوان ژن سععاعت جهععانی مولکععولی از سععوی  Gauntو
 Milesدر سال  2222نشان داده شده است (.)1
امععروزه نشععانگرهای مولکععولی ماننععد ژنهععای 28S
 rRNAو ژن سعیتوکروم اکسعیداز زیعر والعد (CO1) 4
برای بررسی رواب تکاملی لشرات مانند راسته Diptera
( )49( Orthoptera ،)7و الروهعععای اعضعععای خعععانواده
 )8( Oestridaeبا موتقیت استفاده شده است ،با اینلال
به نظر میرسد که پژوهشهای بیشتری برای روشن شدن
مس عأله وابسععتگی انگععلهععا رععروری اسععت .هععدف از ایععن
پژوهش ،تشخیص مولکولی یکی ازشعای تعرین گونعههعای
هیپودرما (هیپودرما بویس) و توصیف ریخعتشناسعی الرو
مرلله سوم همان گونه با استریومیکروسکوپ است .بررسی
ژن  CO1که به طور ه زمان همه الروهعای هیپودرمعا را
تمععایز مععیدهععد نیععز انجععام شععد و دادههععای مولکععولی بععا
مشععاهدات ریخععتشناسعی لاصععل از استریومیکروسععکوپ
مقایسه گردید؛ بنابراین پژوهش لارر بعا هعدف تشعخیص
الرو هیپودرمععا براسععاس ژن  CO1در سععه منطقععه آ و
هوایی ایران انجام شد تا تفاوتهای اینگونعه را بعر اسعاس
ویژگیهای مولکولی در این سه منطقه ارزیابی کند.
مواد و روش کار
ایععن پععژوهش از پععاییز  4395تععا بهععار  4394روی
الروهای هیپودرما بویس و هیپودرما لینهآتعوم جمع آوری
شده از کشتارگاههای سه منطقه آ و هوایی ایران شعامل
مناطق زیر انجام گرتعت .4 :لاشعیه اطعراف دریعای خعزر
(دمای هوای  8تا  24درجه سانتیگعراد و میعزان بارنعدگی
سالیانه  ،)mm 400- 1500نالیه  .2مناطق کوهسعتانی
(دمای هوای  -5تا  29درجه سانتیگراد و میزان بارنعدگی
سالیانه  ،) mm 222 -522نالیه  .3لاشیه اطراف خلعی
تارس (دمای هوای  42/4تا  35درجه سانتیگراد و میعزان
بارندگی سالیانه .)41( )mm 222 -322
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نمونههای الرو مرلله سوم هیپودرما بویس جدا شعده
از گاودر اتانول  72درصد ثابت و بعا استریومیکروسعکوپ و
کلیدهای تشخیصی انگعلشناسعی بررسعی شعد ( 4و .)22
تهدادی از نمونههعا از هعر منطقعه آ و هعوایی بعه شعکل
اتفاقی انتخا و برای استخرا  DNAاستفاده شد.
 DNAژنومی بعا کیعت تجعاری ( ،MBSTایعران) از
اندامهای داخلی بر اساس دستورالهمل شرکت تولیدکننده
استخرا شد .ژن سیتوکروم اکسیداز زیر والد  4که جعز
محاتظعت شعده از میتوکنععدری اسعت بععا اسعتفاده از یععک
مجموععععه خعععا از پرایمرهعععا (یهنعععی پرایمعععر رتعععت،
' 5'TACAGTTGGAATAGACGTTGATAC3و
پرایمععععععععععععععععععععععر برگشععععععععععععععععععععععت،
'5'TCCAATGCACTAATCTGCCATATTA3

تکثیر شد ( 9و .)48
برنامه لرارتی شامل یک واسرشعت اولیعه  DNAدر
 91درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقعه ،بعه دناعال آن 33
دوره واسرشت در  91درجه سانتیگراد به مدت  15ثانیعه،
اتصال پرایمرها در  91درجه سانتیگعراد بعرای  15ثانیعه،
 59درجه سانتیگراد برای  15ثانیه و یک مرللعه توسعهه
نهععایی بععه منظععور تکمیععل پلیمریزاسععیون در  72درجععه
سانتیگراد به مدت  5دقیقه اجرا گردید .محصوالت PCR
در ژل آگعارز  TBE %4ارزیعابی شعد؛ سعپس محصعوالت
 DNAاستخرا شده به منظور خالصسعازی بعه شعرکت
تکاپوزیست ارسال شد و پس از کسعب نتیجعه محصعوالت
خالصسازی شده بعه همعراه پرایمعر رتعت و برگشعت ،بعه
منظور تهیین توالی بعه شعرکت سعیناکلون (SinaClon-
 )Tehran, Iranترستاده شد و توالییعابی بعه صعورت دو
طرته انجام گرتت .توالیهای مربوط به منظور جستوجوی
توالیهای مرج با بیشترین تشابه به داخل سایت NCBI
وارد و موقهیععتهععای ژن  CO1بععا کمععک روش بالسععت
( )BLASTتهیین گردید و از دادهها بعرای رسع درخعت
تیلوژنتیک در گونه  Oestrus ovisبعا شعماره دسترسعی
) (MG755264بععه عنععوان گععروه خععارجی و بععا روش
 maximum parsimonyاستفاده شد.
نتایج
در طول این پژوهش بر اسعاس ویژگعیهعای ریخعت-
شناسی با استریومیکروسکوپ تمایز بین دو گونه هیپودرما
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بویس و هیپودرما لینهآتوم انجام گرتت .پریترمهای خلفعی
الرو مرلله سوم هیپودرما بویس و هیپودرما لینعهآتعوم در
شععکل  4نشععان داده شععده اسععت .ویژگععی قابععل اطمینععان
هیپودرما بویس در ساختار پریترم خلفی ،یک کانال طویل

و باریک است؛ همچنین در هعر بنعد از الرو مرللعه سعوم،
تهداد زیادی از خارهای تخت و کوچک وجود دارد کعه در
تمام بندها به جز دو بند انتهایی بدن دیده میشود کعه در
شکل  2نشان داده شده است.

شکل -1مقایسه پریترمهای خلفی هیپودرما لینهآتوم (الف) با ساختاری تخت و هیپودرما بویس ( ) با ساختاری باریک و قیف مانند

شکل -2مقایسه بندهای انتهایی هیپودرما بویس و هیپودرما لینهآتوم .در هیپودرما لینهآتوم (الف) تنها بند 44تاقد خار است و هیپودرما
بویس بند  42و  44تاقد خار است.
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بر اساس این ویژگعیهعای ریخعتشناسعی از مجمعوع
 144عدد الرو مرلله سوم هیپودرمعای جمع آوری شعده،
 248عدد ( 41/1درصد) الروهیپودرما بعویس و  418ععدد
( 35/4درصد) الرو هیپودرما لینعهآتعوم بودنعد .در منطقعه
سرد و کوهستانی ،الرو  493الرو هیپودرما به دسعت آمعد
که  445ععدد ( 59/4درصعد) الرو هیپودرمعا بعویس و 78
عدد ( 12/1درصد) الرو هیپودرما لینهآتعوم تشعخیص داده
شد .در منطقه گعرم و مرطعو جنعو از  448ععدد الرو
هیپودرما 82 ،عدد ( 49/5درصد) الرو هیپودرمعا بعویس و
 34ععدد ( 32/5درصععد) الرو هیپودرمععا لینعهآتععوم بودنععد.
درآ و هععوای مهتععدل و مرطععو  ،از  425عععدد الرو74 ،
عدد ( 47/7درصد) الرو هیپودرما بویس و  31عدد (32/1

درصد) الرو هیپودرما لینهآتوم تشخیص داده شد.
در پژوهش لارر پس از استخرا  DNAاندازه قطهه
مورد نظر لدود  722جفت باز برای تمام نمونعههعا تکثیعر
شد (شکل  .)3توالیهای لاصعل هع تعراز و شعمارههعای
دسترسی  MN120658تا  MN120664به آنها تهلق
گرتت .مقایسه تک به تک (دوتایی) توالیهعای مربعوط بعه
شهرهای مختلف ایران با همدیگر ،علیرغ تفاوت در تنهعا
چند نوکلئوتید درصد تشابهی بین  99/8تا  422درصد در
بین نمونهها را نشان داد ،همچنین در بررسی توالی قطهه-
های ژنی پژوهش لارر با توالیهای ثاعت شعده در بانعک
ژن مربوط به گونههای هیپودرما میزان تشابه بعاالی 88/2
درصد مشاهده شد (جدول .)4

شکل  -3الکتروتورز ژل آگارز محصوالت مربوط به تکثیر قطههی ژن  CO1هیپودرما بویس جدا شده از مناطق مختلف ایران متهاقب
انجام  .PCRچاهک  :Nکنترل منفی ،چاهک  :Mمارکر مولکولی  DNAترمنتاز  422جفت بازی

توالیهای به دست آمده از پژوهش لارر با توالیهعای
مربوط به هیپودرما بویس و سعایر گونعههعای هیپودرمعا از
مناطق مختلف دنیا مقایسه گردید .بعر اسعاس آنچعه کعه
درخععت تیلوژنتیععک نشععان داد نمونععههععا در  3خوشععه
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( )clusterبزرگ طاقهبندی شدند کعه تنعوع ژنتیکعی در
میان گونههای مختلف هیپودرما را تأیید معیکعرد (شعکل
.)1
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شکل  -2درخت تیلوژنتیک به دست آمده از توالیهای میتوکندریایی ژن  CO1مرتا به  7هیپودرما بویس جم آوری شده از ایران به
روش  Neighbor_ Joiningو یک گونه خار گروهی (استروس اویس با شماره دسترسی .)MG755264

27

دوره  - 41شماره 4
مطالهه هیپودرما بویسبه روش  PCRو تهیین توالی ژن  CO1در سه منطقه ایران

28

دوره  - 41شماره 4
بهار و تابستان 99

بحث
در این پژوهش رویکرد ریختشناسی بعرای شناسعایی
الرو مرلله سعوم هیپودرمعا بعویس ،بعه عنعوان یعک روش
ساده ،عملعی و ارزان بعه منظعور پعژوهش پراکنعدگی ایعن
گونهها در سه منطقه آ وهوایی ایعران (سعوالل دریعای
خزر ،سرد و کوهستانی ،گعرم و مرطعو ) اسعتفاده شعد.
 Bagherzadehو همکاران در سال  ،2244توزی گونعه-
های هیپودرما را بر اساس ویژگیهعای ریخعتشناسعی بعا
استریومیکروسکوپ بررسی کردند که در پژوهش خود تنها
از اسپیراکلهای خلفی الرو مرللعه سعوم هیپودرمعا بعرای
تشخیص گونهها استفاده کرده بودند ()4؛ بعا یعن لعال در
این پعژوهش ععالوه بعر ریخعتشناسعی اسعپیراکل خلفعی
ویژگی دیگر این الرو مانند لضور یا عدم لضور خعار روی
سطح شکمی بند  42الرو مرللعه سعوم بعرای توزیع ایعن
گونهها استفاده شد.
 Tavassoliو همکعععاران در سعععال  2242در یعععک
بررسی در شمال ایران ،بیشتر گونه هیپودرمعا را هیپودرمعا
بویس تشخیص دادند که با پژوهش لارر هع خعوانی دارد
( Dehghani .)45و همکععاران در سععال  2242درکاشععان
هیپودرما لینهاتوم را به عنوان گونه غالعب در گعاو گعزارش
کردند ( )2که نتای آنها با یاتتههای این پژوهش مطابقت
ندارد .الزم به ذکر است که منطقه مورد پژوهش آنهعا در
ایععن پععژوهش بررسععی نشععده اسععت Bagherzadeh .و
همکاران در سال  2244در شمال غربی ایعران ،در منطقعه
کوهستانی اردبیل ،هیپودرما بویس را به عنوان گونه غالعب
در گاو مهرتی کردند ( )4که نتعای آن بعا یاتتعههعای ایعن
پژوهش ه خوانی دارد.
با توجه به اهمیت جنس هیپودرما در نشخوارکنندگان
و اثرات مخر آن در صنای چرم و همچنین لضور هر دو
گونهی این انگل در نشخوارکنندگان ایران ،نیاز به اقدامات
کنترلی برای کاهش شیوع هیپودرما رروری است.
رویکرد زیسعتشناسعی مولکعولی بعا اسعتفاده از ژن
 DNAمیتوکندریایی به عنوان یک نشانگر برای مطالهعات
ژنتیکی تاکسونومیک و جمهیتی در لشعرات معورد توجعه
قرار گرتته است (7و  .)44نوالی محاتظعت شعده ،نعوالی
بسیار متغیر ،نرخ وسی جهشها و اندازه بعزرگ ژن CO1
آن را بععه عنععوان یععک هععدف مناسععب بععرای رویکردهععای
مولکععولی قععرار داده اسععت ( 7و  .)48بععر اسععاس اطالعععات

موجود در بانک ژن هیچ گزارش مولکولی از مرالعل الروی
هیپودرما بویس از ایران وجود نداشت و بنابراین این اولین
کار مولکولی مربوط به این گونه در ایعران اسعت و تمعامی
اطالعات موجود مربعوط بعه هیپودرمعا بعویس مربعوط بعه
پژوهشهای انجام شده در کشورهای چین ،ترکیه ،ایتالیا و
اسپانیاست ( 42 ،9 ،8 ،3و  .)47در پژوهش لارر درخعت
تیلوژنتیک تآیید کرد که گونههای موجود ارتااط نزدیکعی
با گزارشهای قالی هیپودرما بویس داشتند ،بعه ععالوه معا
دریاتتی که گونههای موجود با تهدادی از گونههای دیگعر
هیپودرما مانند هیپودرما دیانا و هیپودرما بویسجدایههای
خار از ایران و استروس اویسرابطعه خعواهری دارنعد؛ در
مقابل برخی دیگر از گونعههعای جعنس هیپودرمعا در یعک
گروه جداگانه دستهبندی شدهاند .با ایعن لعال گونعههعای
لارعر همچنعین رابطعه ژنتیکععی نسعاتاک نزدیعک و تاصععله
ژنتیکی نساتاک باال با گزارشهعایی از گونعههعای هیپودرمعا
داشتند(جدول .)4این یاتتههای متضاد را میتوان اینگونه
توریح داد که نالیه  CO1در میان لشرات بسیار متغیعر
است ( .)48تنوع درون گونهای مهنیدار درمیان تهدادی از
 48گونه مولد میاز استریده گزارش شعدهاسعت ( )9و ایعن
تنوع بین گونهای به میزبان انگل ،محل عفونعت و ویژگعی-
های بیولوژیکی و جغراتیایی وابسته است؛ بنابراین پژوهش
لارر نشان داد که ژن  CO1میتوکندریایی میتواند برای
تشخیصهای مولکولی هعدف قعرار بگیعرد و راه لعلهعای
بیشتری به منظورلل مسعاهل تاکسعونومیکی مگعسهعای
استریده داشته باشد ،همچنین از نتعای معذکور معیتعوان
چنین استنااط کرد که گونه هیپودرمعا بعویس موجعود در
مناطق مختلف آ و هوایی ایران قرابت ژنتیکی زیعادی بعا
همدیگر و سایر گونههای ثاعت شعده در کشعورهای دیگعر
دارند.
اگر چه این نتای یک رابطه نساتاک نزدیک ژنتیکعی در
میان گونههای ایرانی موجود با دیگر گونههای گزارش شده
را نشععان مععیدهععد ،امععا پیشععنهاد مععیشععود مطالهععات
اپیدمیولوژیکی بیشتری برای ارزیابی رواب تیلوژنتیعک بعا
دیگر عوامل مولد میعاز در خعانواده اسعتریده انجعام شعود.
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Summary
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Hypoderma bovis (Diptera: Oestridae) is an important parasite in cattle that is pathogenic and cause
serious economic losses and reduce livestock products, including milk, meat and hide quality.In this
study, samples from slaughtered cattle were collected from three climate of Iran. Extraction of DNA
and PCR test was performed on the samples, then the purified PCR product was sequenced. Sequence
response was reviewed and corrected. Finally, the distribution of this species was investigated
according to morphological characteristics in three climate zones of Iran. The CO1 gene of third stage
larvae of H. bovis was investigated in the collected larvae. Data showed interspecies correlation. Based
on morphological observations, from total of 416 third stage larvae obtained from slaughtered cattle in
three regions, 268 (64.4%) were H. bovis. Based on phylogenetic analysis of the present isolates,
these isolates are located in a cluster with a number of Hypoderma species of studied in other
countries, while some other species are isolated in the other cluster. The COl region seems to be very
variable among the miyasis caused flies. The findings also suggest that CO1 gene can be used as an
appropriate molecular marker for identification and diagnosis of Hypoderma species.
Keywords: Hypoderm abovis, distribution, phylogenetic, CO1 gene, morphology, Iran.
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