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  مقدمه

سطحی  (Microtriches)به آن ارزش تاکسونومیک زیادي داده شده ریزموهاي  Cestodaکی از کاراکترهایی که در سالهاي اخیر در رده ی
 ریزموها میکروویلی هاي تخصص یافته اي هستند که در سطح بدن سستودها حضور دارند و وظیفه جذب و ترشح را انجام می دهند می باشد. 

(McManus DP, 1989; Chervy, 2009)   .  

ده سستودها می باشند. اعضاي این راسته گونه هاي دریایی هستند که در دوران بلوغ انگل دستگاه متعلق به ر Trypanorhynchaراسته 
 Trypanorhyncha ،Callitetrarhynchus gracilis. از میان گونه هاي (Palm, 2004)گوارش سفره ماهیان و کوسه ماهیان می باشند 

). اطالعات موجود در مورد 1389نیز گزارش شده است (حاصلی فارس  خلیج که از (Palm, 2004) گسترده است با پراکنشاي گونه 
تنها مربوط به نمونه هایی الروي از آبهاي اندونزي است و اطالعات در مورد ریزساختار بالغ در دست  C. gracilisریزساختار سطحی 

ین گونه از آبهاي خلیج فارس توصیف شده و با نمونه هاي در این مطالعه براي اولین بار این ساختارها در افراد بالغ ا .  (Palm, 2004)نیست
  آبهاي اندونزي مقایسه شدند.

  

 ها مواد و روش

محلی صید شد. بعد از صید و بیومتري آنها، روده   ماهی غضروفی توسط ماهی گیرانگونه چندین   بندر لنگه از آب هاي 1390خرداد در
. در آزمایشگاه سستودها با استفاده از % قرار داده شدند10مارپیچ و معده هر ماهی جداگانه در داخل کیسه هاي پالستیکی حاوي فرمالین 

برده شدند. بعد از  %100ي و به اتانول رنگ آمیز Aceto-carmineمنتقل شدند. سستودها با محلول  %70استریومیکروسکوپ جدا و به الکل 
و در محلول زایلن دمونته  انتخاب (SEM)تعدادي از نمونه هاي خوب این گونه براي عکسبرداري میکروسکوپ الکترونی  C. gracilisشناسایی 

س اب دهی شده ، در تترااکسید % قرار داده شده و سپ70% ، اسید الکل و در نهایت الکل 80%،90%،100شدند. نمونه ها به ترتیب در الکل 
 Vega ІІساعت قرار داده شده و نهایتا بعد از آبگیري زیر هود با هگزامتیل دیزیالزان خشک و با میکروسکوپ الکترونی  15% به مدت 1اسمیوم 

Tescan-LMU .شناسایی ریز موها بر اساس  عکسبرداري شدندChervy (2009) .صورت گرفت  

  

  نتایج و بحث

بر روي سطح بند  scutعکس برداري از بندهاي این گونه که براي اولین بار انجام شده است، نشان دهنده وجود ریزساختارهایی به نام  
  باشد.  الگوي ریزساختار سطحی این گونه به شرح زیر می باشد:  می

پ) بخش دیستال 1، تصویر (chelateموهاي نوع ب) بخش دیستال قداوي حاوي ریز1تصویر (الف) نمایی از اسکولکس می باشد. تصویر (
ابتدایی را که  يث) بندها1و در نهایت تصویر ( trifidت) بخش پارس واژینالیس با ریزموي نوع 1، تصویر (palmateخلفی با ریزموي نوع 

ین دو جمعیت آلوپاتریک کامال که الگوي ریزساختار سطحی در ا می باشند نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد scutداراي ریزساختار 
  می باشد.    Indo-Pacificیکی است و این مورد دال بر شارش ژنی گسترده براي این گونه در منطقه 
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