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خالصه
هلشتاین مشاهده  يسفالوس دو رگهدي يهاي جنینی، یک مورد جنین گاو مادهآوري نمونهدر مراجعه به کشتارگاه اهواز جهت جمع

اساس طول دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، سن جنین بر يشناسی دانشکدهپس از انتقال نمونه به بخش آناتومی و جنین. شد
 يقبل از شروع تشریح از نمونه .ماه تخمین زده شد 5/5متر، حدوداًسانتی 37و سر راست  39دم براي سر چپ  يفرق سر تا ریشه

هاي کمري براي اي و گردنی براي هر سر جنین  و مشترك بودن مهرههاي سینهجدا بودن مهره يرادیوگراف تهیه شد که نشان دهنده
مشترك، دو ریه، یک سیاهرگ میان خالی پیشین، دو  يبرابر در یک آبشامهنا يسینه، دو قلب با اندازه ير تشریح قفسهد. هر دو بود

 يدر حفره .دادند مشاهده گردیداي را تشکیل میسیاهرگ میان خالی پسین، دو مري، دو آئورت که با هم ادغام شده و یک آئورت سینه
سفالوس در چه موارد دياگر. سینه وارد شده بود که کبد نابجا تشخیص داده شد يما کبد چپ به حفرهشکمی کبد راست طبیعی بوده ا

سفالوس گاو همراه با کبد نابجا براي رسد جنین ديهاي اهلی در ایران چندین بار گزارش شده است، اما به نظر میجنین و نوزاد دام
.گردداولین بار است که در ایران گزارش می

سفالوس، گاو، کبد نابجاجنین دي: کلمات کلیدي

مقدمه
در انسان و در گاو نزدیک  هاي مادرزاديدوتایی شدن.

در . دهددر هر صد هزار تولد رخ می موردیک  به
حیوانات اهلی به ویژه در گاو، این نقص نمایانگر یکی از 

هاي ناهنجاري مادرزادي است و عامل ترین گروهبزرگ
قاضی و عریان (آید زایی به حساب میمتداول سخت

1376.(
 1به هم چسبیده، دیپلوپاگوس یا تقریباً دوقلوهاي کامالً

تمام دوقلوهاي به هم چسبیده داراي . شوندنامیده می
هم  یک تخمی بوده و ممکن است قرینه و تقریباً ءمنشا

دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يگروه علوم پایه، دانشکدهاستادیار  *1
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و یا ناقرینه و نامساوي ) دیپلوپاگوس(اندازه 
). Noden and DeLahunta 1985(دباشن) هتروپاگوس(

سري باشد،  يچنانچه دوتایی شدن در ناحیه
قاضی و (شود نامیده می 3سفالوسیا دي 2دیپروزوپوس

). 1376عریان 
میزان وقوع دوقلوهاي یک تخمی در گاو یک درصد 

همچنین در این حیوان میزان دوقلوهاي به هم  .باشدمی
رنجبر و (ها گزارش شده است تر از سایر دامچسبیده بیش

درصد  10تا  1هادوتایی شدن به طوري که )1389مروتی 

E-mail: k.khazaeil@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(

1- Diplopagus
2- Diprosopus
3- Dicephalus
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هاي مادرزادي در گاو را شامل شده از کل ناهنجاري
)Green et al. 1973 ( هايدرصد موارد هم قسمت 75و 

).Leipold et al. 1972(جلویی بدن درگیر عارضه است 
هاي اهلی در سفالوس در جنین و نوزاد دامموارد دي

شجاعی و .ایران و جهان چندین بار گزارش شده است
دوتایی شدن سر همراه با یک مورد  1387اسدي در سال 

کوتاهی فک پایین، شکاف کام و کج شدن صورت در یک 
مظاهري . س گوساله را از استان کرمان گزارش کردندأر

سفالوس دي يیک جفت بره 1390و همکاران در سال 
از شهرستان شوشتر استان دیپلوپاگوس تري براکیوس را 

سال  و همکاران در Mazaheri. گزارش کردندخوزستان 
دو سري را گزارش کردند که داراي دو  يگوساله 2006
 2006و همکاران در سال Shojaei.اطلس بود يمهره

 2و کیفوزکولیوز 1دو سر همراه با اسپینابیفیدایک مورد بره
و  Esfandiari.کرمان گزارش کردند ستانرا از شهر
Dehghan  نژاد مخلوط  يیک مورد بره 2010در سال

مهربان را از شهرستان کازرون استان فارس گزارش 
هاي مادرزادي متعدد از جمله دوتایی نمودند که ناهنجاري

و همکاران در سال  Louei Monfared. شدن سر داشت
از استان ایالم سفالوس را نر دي يیک مورد بره 2013

 يگزارش کردند که اتصال سرهاي نوزاد از ناحیه
. هاي پس سري، گیجگاهی و المی را نشان داداستخوان

Mazaheri  یک مورد دوقلوي  2014و همکاران در سال
به هم چسبیده از نواحی سینه و شکم در گوسفند را 
گزارش کردند که داراي سه اندام پیشین و چهار اندام 

. پسین بود
گاومیش  يدر دیگر نقاط جهان، از مصر یک گوساله

 يبا دو سر و یک گردن گزارش شد که به وسیلهماده 
. جراحی سزارین خارج شده اما به سرعت تلف گردید

ظاهري، سر سمت راست داراي شکاف کام  يدر معاینه
همچنین از هندوستان یک ). El Sheikh et al. 2010(بود 

لگن  يدوقلوي به هم چسبیده از ناحیه يمورد گوساله
سر، چهار اندام پیشین، چهار گزارش شد که داراي دو 

این مورد به صورت مرده از . اندام پسین و سه دم بود
زایی داشت خارج گردید اي که سختگاو ماده

)Moinoddin et al. 2012 .(

تاریخچه
آوري اهواز جهت جمعدام در مراجعه به کشتارگاه 

سفالوس دييمادهگاو هاي جنینی، یک مورد جنین نمونه
تر به لذا براي بررسی بیش.رگه هلشتاین مشاهده شددو 

دامپزشکی  يشناسی دانشکدهبخش آناتومی و جنین
 ).1تصویر (دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل گردید 

متر  يبه وسیله (CRL)3دم يطول فرق سر تا ریشه
گیري شد و به ترتیب براي سر سمت چپ نواري اندازه

. متر ثبت گردیدسانتی 37و براي سر سمت راست 39
هاي ظاهري مورد سپس از جهت وجود دیگر ناهنجاري

ارزیابی ماکروسکوپی قرار گرفت و به منظور بررسی 
تر هم از نمونه دو رادیوگراف در نماهاي پشتی دقیق

ها، رادیوگراف يپس از تهیه. شکمی و جانبی تهیه شد
توجه حفرات سینه و شکم تشریح گردید و نکات قابل 

.یادداشت شده و تصاویر الزم گرفته شد

سفالوس از نماي دي يتصویر جنین گاو ماده: 1تصویر 
شکمی جانبی

1- Spina bifida
2- Kyphosocoliosis
3- Crow-rump length
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روش تشخیص
جهت تعیین سن جنین از فرمول زیر استفاده شد

)Noakes 1988(. سن جنین به روز) = طول فرق سر تا
بر این اساس و با . 5/2× )21+ متر ریشه دم به سانتی

ماه  5/5گیري شده، سن جنین حدود اندازه CRLتوجه به 
مجزا، جدا  ها دو سر کامالًدر رادیوگراف. تخمین زده شد

اي براي هر سر جنین و هاي گردنی و سینهبودن مهره
).2تصویر(هاي کمري مشاهده شد مشترك بودن مهره

شده و به شروع L1هاي کمري از در حقیقت اتصال مهره
-تر میها بیشطرف عقب میزان به هم پیوستگی مهره

یکی  هاي پایانی کمري کامالًاي که مهرهگردید به گونه
 يسینه، دو قلب با اندازه يدر تشریح قفسه. شده بودند

ریه،  یک زوج، )3تصویر(مشترك  ينابرابر در یک آبشامه
که به قلب راست وارد  یک سیاهرگ میان خالی پیشین

حد که به  ، دو سیاهرگ میان خالی پسین، دو مريشدمی
و دو  شدیک عدد شکمبه و نگاري متصل میفاصل بین 

اي را آئورت که با هم ادغام شده و یک آئورت سینه
آئورت  در حقیقت هر دو. دادند مشاهده گردیدمیتشکیل

ادغام سینه با یکدیگر  يقبل از رسیدن به سقف حفره
دادند اي را تشکیل میشده و یک سرخرگ آئورت سینه

اي به سینه يکه سمت چپ ستون فقرات جنین در ناحیه
از قوس آئورتی .کردآئورتی حرکت می يطرف نقیصه

گردید و به هر قلب یک سرخرگ بازویی راسی جدا می
 5رگ رابط هم به طول  کی.یافتسمت جلو ادامه می

هاي وداج چپ و میان خالی پیشین سیاهرگمتر بین سانتی
شکمی، کبد راست از نظر  يدر حفره. مشاهده شد

بندي بندي طبیعی بود اما کبد چپ قطعهموقعیت و قطعه
) 4تصویر (سینه وارد شده بود  يطبیعی نداشته و به حفره

 يهمچنین دو کیسه. که کبد نابجا تشخیص داده شد
) کبد اصلی(بد راست صفراي کوچک در سطح احشایی ک

وجود داشت که توسط بافت همبند به یکدیگر متصل 
در خصوص پیش .بودند ولی با هم ارتباطی نداشتند

هاي کوچک و بزرگ، مورد غیر ها، شیردان و رودهمعده

به حد جز آن که دو مري با هم  طبیعی مشاهده نگردید
همچنین در . شدنگاري و شکمبه وارد می فاصل بین

ح دستگاه ادراري تناسلی، دو کلیه، دو میزناي، یک تشری
مثانه، دو تخمدان، دو لوله رحمی و یک رحم به ظاهر 

اعضاي خارجی دستگاه تناسلی . طبیعی مشاهده گردید
نافی هم  يدر حلقه .هم از نظر ظاهري غیرعادي نبود

ساختارهاي طبیعی از جمله دو سرخرگ نافی وجود 
.داشت

تصویر رادیوگرافی از جنین گاو دو سر در نماي : 2تصویر 
جدا بودن ).  دهدسمت راست را نشان می R(پشتی شکمی 

اي براي هر سر جنین و مشترك بودن هاي گردنی و سینهمهره
.شودهاي کمري مشاهده میمهره

سینه باز شده جنین گاو دو سر از نماي  يقفسه:  3تصویر 
 ينابرابر در یک آبشامه ياندازهدو قلب با . شکمی جانبی

.شودمشترك دیده می



کاوه خزائیل، یزدان مظاهري و همکاران

1395تابستان، 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 112

شکم باز شده جنین گاو  يسینه و حفره يقفسه: 4تصویر 
دو سر از نماي شکمی جانبی پس از برداشت بخشی از 

پیکان روشن، کبد اصلی و دیافراگم . احشاي درون سینه
.دهدو پیکان تیره، کبد نابجا را نشان می) نوك پیکان(

گیريبحث و نتیجه
هاي درجات مختلفی از به هم چسبیدن در جنین دام

جلویی  يدهد اما دوتایی شدن در ناحیهمختلف رخ می
شود بدن اغلب در نشخوارکنندگان و خوك دیده می

)Arthur  et al. 1989, Roberts 1971.( گفته شده است
مادرزادي هاي هاي اهلی، دوتایی شدنکه در بین تمام دام

در  و )Leipold et al. 1972(باشد تر میدر گاو شایع
ها این نقص ها در گوسالههاي مختلف ناهنجاريبررسی

قاضی و عریان (درصد بیان گردیده است  5/17تا  9/1
1376.(

سفالوس دوسري که دي يدوقلوهاي به هم چسبیده
 قاضی و(شوند شوند به چند نوع تقسیم مینامیده می

و با توجه به این که مورد حاضر داراي دو ) 1376عریان 
مجزا، دو اندام پیشین و دو اندام پسین با دوتایی  سر کامالً

سفالوس دي از نوع اول و ها بود،شدن ناقص ستون مهره
. تشخیص داده شد 1دي پوس دي براکیوس
نقایص مادرزادي ممکن شناسی، از نقطه نظر سبب

ثیرات محیطی ایجاد شوند أژنتیکی و تاست توسط عوامل 
.ها ناشناخته استبسیاري از آن هرچند که علت ایجاد

شود که علت نزدیک به چنانچه در انسان تخمین زده می

1- Dicephalus dipus dibrachius

در  .درصد از نواقص مادرزادي ناشناخته باشد 70
مربوط  تواند مستقیماًمیبرخی از نواقص تکاملیحیوانات 

مصرف گیاهان سمی، تماس با اي، به کمبودهاي تغذیه
-هاي محیطی یا عوامل فیزیکی مضر و عفونتآلوده کننده

رنجبر و (زا باشد هاي بیماريهاي ناشی از میکروارگانیسم
هایی براي چگونگی به هرحال فرضیه).1389مروتی 

، مثل ایجاد دوقلوهاي به هم چسبیده بیان گردیده است
ی و یا به هم پیوستن دو ایجاد دوقلوها از یک رویان ابتدای

 McGirr et(تکامل رویان به یکدیگر در مراحل ابتدایی

al. 1987( تر منابع با نظر اول موافق هستند که البته بیش
، 1376، قاضی و عریان 1372قاضی و همکاران (

اعتقاد بر این است که  لذاو )1385ابوالحسنی و همکاران 
مراحل دیررس تکامل تقسیم ناکامل گره و شیار اولیه در 

نوع . گرددمنجر به تشکیل دوقلوهاي به هم چسبیده می
به شدت و گستردگی  هم دوقلوهاي به هم چسبیده

ناهنجاري تقسیمات گره و شیار اولیه بستگی دارد
گاهی دوقلویی همچنین ). 1385ابوالحسنی و همکاران (

هاي محوري و مجاور آن رخ شدن در قسمتی از ساختمان
دراز شدن  يدر خالل مرحله این حاالت معموالً. هددمی

کند که حاصل آن ایجاد مییا تحلیل رفتن شیار اولیه بروز 
 دوقلوهاي دوسري، دو صورتی، دو دمی، چهار دستی و

البته). 1372قاضی و همکاران (باشد چهار پایی می یا
در بروز این ناهنجاري  هم 2بیان غیرطبیعی ژن گوسکویید

). 1385ابوالحسنی و همکاران (ثر شناخته شده است ؤم
رغم نظر این منابع، نظراتی مطرح شده که بر اساس علی

ها به هم چسبیدن دو نوتوکورد جداگانه دلیل ایجاد آن
Spencer(دوقلوهاي به هم چسبیده دانسته شده و  )1992

هاي رویانی لذا بر این اساس، فرضیه به هم پیوستن صفحه
هاي مختلف کروي براي بیان دلیل شکل در محیط

Spencer(دوقلوهاي به هم چسبیده ارائه گردیده است 

-تر موارد ديهمچنین با توجه به این که در بیش ).2000

2- Goosecoid
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اي سفالوس گزارش شده، به تقسیم سایر اجزاي تنه اشاره
,El Sheikh et al. 2010(نشده است  Louei Monfared et 

al. 2013, Mazzullo et al. 2003, Shojaei et al. 2006(،
ها متفاوت سفالوسرود که دلیل ایجاد دياین احتمال می

فقط دوتایی  بقیه اجزاي بدن باشد مثالً دوتایی شدن با
و دست نخورده  شیار اولیه) سیأر(شدن بخش جلویی 

یا اثر عواملی بر ) 1372قاضی و همکاران (ماندن بقیه آن
شفاف  ياز خروج آن از ناحیهبخش سري بالستوال پس 
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Case report of a dicephalus fetus with ectopic liver in cow
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Abstract
One apparently female dicephalus fetus of a hybrid Holstein cow have been carried to

division of anatomy & embryology, faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran 
University from Ahvaz slaughter house. Fetus age was estimated about 5.5 month, based on 
CRL = 39 cm for left fetus and CRL = 37cm for right ones. Some radiographs were prepared 
before dissection which revealed separated cervical and thoracic vertebra and a common 
lumbar vertebra. Two unequal hearts in a common pericardium, one pair lungs, one cranial 
vena cava, two caudal vena cava, two esophagus and two aorta which were blended each 
other and were made thoracic aorta, in thorax dissection were seen. Right liver was normal 
and was located in the abdominal cavity, but left ones was located in the thoracic cavity and 
were diagnosed ectopic liver. There are several reports about dicephalus fetuses in cows and 
other domestic animals, but it seems this case is the first report of this kind of malformation 
with ectopic liver in Iran. 
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