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جنين شناخته نشده بود اما در حال حاضر سبب خـسارات اقتـصادي وسيعي در جهان مي گردد .هدف از انجام اين تحقيق مقايسه و تعيين درصد
الودگى به نئوسپورا كانينوم در خون با روش هاى  PCR neﬆedو  ELISAو تعيين پارازيتمى در گاو هاى سرم مثبت در چند گاودارى
نيمه صنعتى حومه استان قم ميباشد .روش كار :در اين تحقيق مجموعا  ٨٣نمونه خون شامل تعداد  ٥١نمونه از گاودارى هاى داراى سابقه سقط
و  ٣٠نمونه از گاوهاى فاقد سابقه سقط اخذ و با تكنيك هاى ) PCR neﬆedآلودگى به DNAنئوسپورا كانينوم( و اﻻيزا )حضور انتى بادى
عليه نئوسپورا( مورد ازمايش قرار گرفت .بحث و نتيجه گيرى ٤١ :درصد از گاوها از نظر آلودگى به  DNAنئوسپورا كانينوم مثبت و واجد آنتى
بادى برعليه آن بودند ،كه ميزان آلودگى به تفكيك ،درگاو هاى داراى سقط  ٥١درصد و درگاوهاى فاقد سابقه سقط  ٢٥درصد بود .همچنين آزمون
مربع كاى تفاوت معنى دارى را در نتايج هر يك از تست ها در تشخيص آلودگى نشان نداد (٠,٠٥<P) .و همبستگى باﻻيى بين نتايج دو تست
وجود داشت .حضور ژنوم انگل همزمان با آنتى بادى عليه آن در سرم ممكن است ناكارامدى پاسخ ايمنى هومورال در حذف جرم از خون را نشان
دهد و تمام گاوهاى آنتى بادى مثبت احتماﻻ دچار پارازيتمى نيز هستند و عﻼوه بر آن گاو هايى كه آلودگى آنتى ژنى را نيز دارا بودند به احتمال
باﻻيى در انتقال عمودى جرم نقش بسزايى دارند.
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مقدمه :تمام دوقلوهاى بهم چسبيده داراى منشأ يك تخمى بوده و نمايانگر تقسيم ناقص يك رويان بز به دوقسمت در زمانى كه معمو ًﻻ درخﻼل
مرحله شيار اوليه است ،مى باشد .دوقلوهاى بهم چسبيده در گاو فراوان تر از ساير نشخواركنندگان است .روش كار :يك مورد دوقلوى بهم
چسبيده بز مرده به آزمايشگاه دانشكده دامپزشكى آزاد واحد شوشتر ارجاع داد شد .پس از معاينه ظاهرى و عكس بردارى معمولى ،راديوگرافى
و تصوير بردارى سه بعدى انجام شد .بحث و نتيجه گيرى :نمونه داراى يك سر و چهار جفت اندام بود ،دوجفت از اندام ها كوچتر از ساير اندام
ها بود .جفت اندام اول در مقابل مهره اول جناغ و جفت اندام دوم در ناحيه شكمى به تنه اتصال داشت .در راديوگراف و تصوير سه بعدى وجود
دو جفت اندام اضافى را تأييد و نيز مشخص شد سر و اسكلت محورى يك بودند .به نظر مى رسد كه اين نمونه اولين گزارش نوزاد بز از نوع
 tetrapedus ,tetrabrachius ,Monocephalusمى باشد .ساختار اسكلتى زوج اندامى كه به شكم متصل بود مطابق ساختار اسكلتى
اندام خلفى است در صورتيكه زوج قدامى ،ساختار اسكلتى اندام قدامى را داشته با اين تفاوت كه زاويه مفصل آرنج در خﻼف جهت طبيعى در اندام
قدامى قرار داشت.
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