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PCR انگل نئوسپوراکانینوم با روش
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 چکیده  
زمینه مطالعه: نئوســپورا کانینوم یک انگل تک یاخته داخل ســلولی و یکی از اصلی ترین عوامل ســقط های مکرر در گاوهای شــیری در 
کشورهای مختلف از جمله ایران به شمار می رود که منجر به تأثیرات اقتصادی زیادی از جمله کاهش تولید مثل، کاهش میزان شیر، افزایش 
فاصله بین زایمان ها می گردد. هدف: امروزه تست های متعددی برای تشخیص عامل ایجاد کننده سقط جنین وجود دارد. آزمایش PCR روشی با 
حساسیت و ویژگی مناسب برای DNA نئوسپورا کانینوم به شمار می رود و می تواند DNA این انگل را به خوبی در نمونه های بافتی و مایعات بدن 
جنین سقط شده، مشخص کند. هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی انگلی در بافت های جنین های سقط شده به روش PCR است تا بتواند در 
نهایت بهترین بافت برای تشخیص این انگل را در جنین های سقط شده مشخص کند. روش کار: در این مطالعه تعداد 82 جنین سقط شده در 6 
ماهه ابتدایی سال 2015 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل بافت های مغز، کبد، ریه، طحال، کلیه و مایع شیردان جنین سقط 
شده بود. آزمایش PCR با استفاده از پرایمر NP21plus برای شناسایی انگل نئوسپورا کانینوم انجام گرفت. پس از انجام آزمون PCR نمونه های 
دارای باند 340 جفت باز در ژل الکتروفورزیس مثبت قلمداد گردیدند. داده های آماری حاصل از بررسی حضور نئوسپورا کنینوم در بافت های مورد 
نظر در نرم افزار آماری SAS )version 9.2( مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: آلودگی با این انگل در بافت مغز 34 جنین ســقط شــده )41/5 ٪( 
مشخص گردید. به ترتیب در 2 )2/4 ٪( و 4 )4/9 ٪( جنین سقط شده مجزا، DNA انگل به غیر از بافت مغزی از بافت های ریه و کبد نیز جداسازی 
گردید. نتیجه گیری نهایی: در مجموع با توجه به میزان اختالف معنی دار آلودگی در مغز نسبت به سایر بافت ها، مقاله ما این بافت را مناسب ترین 

نمونه برای آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی با عامل نئوسپورا کانینوم در جنین های سقط شده می داند.

PCR ،واژه های کلیدی: نئوسپورا کانینوم، جنین سقط شده گاو

مقدمه
نئوسپورا کانینوم یک انگل تک یاخته داخل سلولی است که در گروه آغازیان، 

 Sarcocystidae و خانواده Eucoccidiorida شاخه هاگداران، راســته

تقسیم بندی می شود. این انگل یکی از اصلی ترین عوامل سقط های مکرر 

در گاوهای شــیری در کشــورهای مختلف از جمله ایران به شمار می رود و 

منجر به تأثیرات اقتصادی، از جمله کاهش تولید مثل، کاهش میزان شیر، 

افزایش فاصله بین زایمان ها و در نهایت کاهش ســودآوری فارم می گردد. 

گاو ممکن اســت از طریق خوردن اووسیست های هاگدار نئوسپورا کانینوم 

به صورت افقی به این انگل آلوده شــود، اما اصلی ترین راه انتقال آلودگی 

در گاوهــا انتقال عمودی اســت. این شــکل از انتقال آلودگــی می تواند در 

آبستنی های بعدی هم در گاو صورت گیرد، بنابراین آلودگی می تواند از این 

طریق به نسل های بعدی منتقل و در گله تثبیت شود. آلودگی به این انگل 

مزمن بوده و می تواند تا پایان عمر، دام را تهدید نماید )4(.

گاوهای بالغ غیر آبستن آلوده به انگل نئوسپورا کانینوم، هیچ عالیمی 

از بیماری را نشــان نمی دهند، اگرچه ممکن اســت این روال در گاوهای 

آبستن نیز ادامه داشته باشد اما عموما دام های آبستن با عوارض چون سقط 

جنین، مرده زایی و یا تولد گوساله های ضعیف مواجه می شوند )3،11(. آنچه 

از تحقیقات استنباط می گردد، میزان سقط جنین در دام های آلوده به بیماری 

نئوسپوروزیس سه تا هفت برابر بیشتر از دام های غیر آلوده است و بیشترین 

رخداد پدیده ســقط جنین، بین ماه های پنجم تا هفتم آبستنی رخ می دهد 

)5(. همچنین بررسی نتایج مطالعات اخیر و مقایسه آن با نتایج مطالعات دو 

دهه گذشته، نشان از افزایش میزان شیوع سقط جنین با محوریت آلودگی 

به انگل نئوســپورا کانینوم دارد. نتایج تحقیقات انجام گرفته در کشورهای 

مختلــف حاکی از آن اســت که میــزان آلودگی در نواحــی مختلف جهان 

بسیار متغیر می باشد. علت این موضوع کاماًل شناخته شده نیست اما تعداد  

سگ هایی که با گاوداری در ارتباط هستند می تواند رابطه مستقیمی با شیوع 

آلودگی داشــته باشد. فارغ از میزان تراکم سگ های منطقه، مواردی چون 

شرایط آب و هوایی محل پرورش دام ها، روش نمونه برداری و نوع آزمایش 

تشخیصی از عواملی هستند که می توانند در میزان فراوانی آلودگی گاوها به 

نئوسپورا کانینوم مٔوثر باشند )3(.

تشخیص سریع عارضه نئوسپوروزیس، اصلی ترین روش برای کنترل 

و درمان آن می باشد. امروزه تست های متعددی برای تشخیص عامل ایجاد 
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کننده ســقط جنین وجود دارد که از این میان آن ها می توان به آزمایشاتی 

چــون IFAT، ایمونوبــالت )IB، Elisa، NAT( واکنــش زنجیره پلیمراز 

)PCR( و ســایر روش ها اشــاره کرد. آزمایش PCR روشــی با حساسیت و 

ویژگی مناســب برای DNA نئوســپورا کانینوم به شمار می رود و می تواند 

DNA این انگل را به خوبی در نمونه های بافتی و مایعات بدن جنین سقط 

شــده، مشخص کند )2(. هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی انگلی در 

بافت های جنین های ســقط شده به روش PCR اســت تا بتواند در نهایت 

بهترین بافت برای تشخیص این انگل را در جنین های سقط شده مشخص 

کند.

مواد و روش کار
محدوده مورد مطالعه: مطالعه حاضر در 6 ماهه ابتدایی سال 2015 در 

مجتمع دامپروری کشــت و صنعت مغان صورت گرفته است. در این مدت 

201 جنین سقط شده گزارش گردید که 82 مورد از آن ها به صورت تصادفی 

برای نمونه برداری انتخاب شدند. 

نمونه برداری: از بافت های کبد، ریه، کلیه، طحال، مایع شیردان و تمام 

بافت مغز نمونه برداری انجام گردید. نمونه ها تا زمان انتقال به آزمایشگاه 

در فریزر با دمای C°20- نگهداری شدند. به منظور حفظ دمای نمونه ها در 

طول انتقال به آزمایشگاه از یخ خشک استفاده گردید.

اســتخراج مــاده ژنتیک: در ابتــدا نمونه های بافتی جنین ارســالی به 

آزمایشگاه برای باز شدن یخ در محیط اتاق قرار داده شد. بعد از باز شدن یخ 

نمونه ها، g 0/05 از هر بافت به وسیله تیغه اسکارپل استریل برداشته شده 

و درون میکروتیوب هــای RNase - DNase Free 1/5 ml ریخته شــد. 

در ادامه از کیت مخصوص استخراج DNA )شرکت MBST( استفاده شد 

که شامل بافر لیز کننده، بافر پیوندی، بافر شستشو، پروئیناز کا و آب مقطر 

دو بار استریل است.

DNA انگل نئوســپورا کانینوم مطلبق دســتورالعمل شرکت سازنده 

اســتخراج گردید. مطابق این روش mg 50 از سوسپانســیون بافتی را در 

میکروتیوب های PCR grade قرار داده می شود. سپس µl 180 از بافر لیز 

کننده و µl 20 پروتئیناز K را به سوسپانسیون بافتی اضافه نموده و به مدت 

30 دقیقه در دمای C° 55 قرار داده می شود. سپس µl 360 بافر پیوندی به 

 µl 70 انکوبه می کنیم. به محلول فوق °C آن افزوده و به مدت 10 دقیقه در

270 اتانول افزوده و محلول حاصله را روی میکروتیوب فیلتردار می ریزیم و 

با دور 10000g به مدت 1 دقیقه سانتریفوژ می کنیم. سپس فیلتر را دوبار با 

محلول شستشو می دهیم و در آخر DNA استخراج شده را با بافر شستشو 

از فیلتر جدا می کنیم.

 NP21plus برای انجــام این آزمایش از پرایمرهــای :PCR تســت

 Np6plus و   )5′CCCAGTGCGTCCAATCCTGTAAC3′ا(
)اCTCGCCAGTCAACCTACGTCTTCT3′′5( اســتفاده گردیــد. 

 Taq DNA Polymerase Master از کیت ،PCR برای انجام تســت

Mix )شرکت Amplicon، شماره کاتالوگ 180301( استفاده گردید.

الکتروفورز و قرائت نتایج: به منظور الکتروفورز و مشاهده باندها، پس 

از ریختــن نمونه هــا در داخــل ژل آگارز 1.5٪، ژل در معرض جریان برق 

110 ولت به مدت 40 دقیقه قرار گرفت. در انتها با استفاده از نور فرابنفش 

محصوالت بدســت آمده نمایان گردید. مطابق تصویــر 1، باندهای دارای 

340 جفت باز را برای تک یاخته نئوســپورا کانینوم به عنوان پاســخ مثبت 

قلمداد می کنیم.

تحلیل آماری: داده های آماری حاصل از بررسی حضور نئوسپورا کنینوم 

در بافت هــای مورد نظــر در نرم افزار آمــاری SAS )ورژن 9.2( ابتدا تحت 

آزمون Kolmogrov-Smirnov جهت تشــخیص نرمــال بودن تعداد 

داده هــا قرار گرفت که نتیجه آزمــون مذکور کمتر از 0/05 گزارش شــد، 

لذا جهت تشخیص ســطح معنی داری، تست Kruskal-Wallis ما بین 

گروه های نمونه برداری شده از مغز، کبد و ریه انجام گردید. 

نتایج 
در مطالعه حاضر از 82 جنین سقط شده مورد بررسی، تعداد 34 جنین 

)41/5 ٪( به انگل نئوسپورا کانینوم آلوده بودند. در تمام 34 جنین )41/5 ٪( 

آلوده به انگل نئوسپورا کانینوم، DNA این انگل از بافت مغز جداسازی شد. 

به ترتیب در 2 )2/4 ٪( و 4 )4/9 ٪( جنین سقط شده مجزا، DNA انگل به 

غیر از بافت مغزی از بافت های ریه و کبد نیز جداسازی گردید. در 2 جنین 

)2/4 ٪( سقط شــده مورد بررسی، ماده ژنتیک انگل به صورت همزمان از 

بافت های مغز، کبد و ریه جداسازی شد.

بحث 
هدف این مطالعه بررســی مقایسه ای میزان آلودگی به انگل نئوسپورا 

کانینوم در نمونه های بافتی جنین های سقط شده گاو می باشد. مطابق نتیجه 

از 82 جنین مورد بررسی، تعداد 34 جنین )41/5 ٪( به انگل نئوسپورا کانینوم 

آلــوده بودند. در تمام 34 جنین )41/5 ٪( آلوده به انگل نئوســپورا کانینوم، 

DNA ایــن انگل از بافت مغز جداســازی شــد. به ترتیــب در 2 )2/4 ٪( و 

4 )4/9 ٪( جنین ســقط شــده مجزا، DNA انگل به غیر از بافت مغزی از 

بافت های ریه و کبد نیز جداســازی گردید. در 2 جنین )2/4 ٪( ســقط شده 

مورد بررســی، ماده ژنتیک انگل به صورت همزمان از بافت های مغز، کبد 

جــدول 1. نتیجــه آزمایش PCR بافت های 34 جنین ســقط شــده بــا آلودگی به انگل 
نئوسپورا کانینوم. سطح معنی داری ما بین نمونه های مغز و کبد و همچنین میان مغز 
و ریه هــا کمتــر از 0/05 بــه دســت آمد که ایــن اختالف معنی دار می باشــد. از طرف 
.)0.05>P-value( دیگر تفاوت معنی داری میان نمونه های کبد و ریه مشاهده نگردید

مایع شیردانکلیهطحالریهکبدمغزبافت های جنین

3464000مثبتانگل نئوسپورا کانینوم

02830343434منفی



379 PCR عفونت نئوسپوروزیس بافتی جنین های سقطی گاو با

و ریه جداسازی شد.

در طی چند ســال اخیر در ایران نیز مطالعات مختلفی بر روی میزان 

آلودگــی به انگل نئوســپورا کانینوم صــورت گرفته اســت. Moayer  و 

همکاران در سال 2011، تعداد 200 نمونه جنین سقط شده از گاوداری های 

صنعتی اطراف تهران جمع آوری کرده، سپس از بافت های جنین الم تهیه 

شــده و به روش پاتولوژی مورد بررســی قرار دادند. در پایان آن ها گزارش 

دادند که 21٪ )42 جنین سقط شده( دارای آلودگی به انگل نئوسپورا کانینوم 

بودند )8(. در مطالعه Moayer و همکاران در ســال 2011 همانند مطالعه 

حاضر از بافت های جنین به عنوان نمونه آزمایشــگاهی اســتفاده شده اما 

روش بررســی کاماًل متفاوت اســت. در میان روش های تشخیصی، تست 

PCR حساسیت و ویژگی بیشتری نسبت به سایر تست های هیستوپاتولوژی 

و ایمونوهیستوشــیمی دارد. مضاف بر اینکه نتایج این تســت کمتر توسط 

تغییرات ناشی از اتولیز جنین در هنگام سقط مخدوش می گردد )5(. بنابراین 

اختالف میان دو تحقیق می تواند به واســطه دقت کمتر تشــخیصی روش 

  Moayer پاتولوژی باشد. از طرف دیگر، نمونه های مورد بررسی در مطالعه

و همــکاران در ســال 2011 از چندین گاوداری تهیــه گردیده که در چنین 

شرایطی، عواملی چون سیستم مدیریت، نوع تغذیه، وضعیت آب و هوایی، 

تراکم سگ های ولگرد در منطقه و ... می توانند به عنوان عامل مخدوشگر 

بر روی نتایج تأثیر بگذارند اما در مطالعه حاضر جنین های سقط شده صرفًا 

متعلق به واحد دامپروری کشت و صنعت مغان می باشد.

 Sabevarinejad و همکاران در سال 2013 با هدف بررسی میزان 

شیوع پادتن ضد انگل نئوسپورا کانینوم، از 181 رأس گاو شیری هولشتاین 

در منطقه لرستان خون گیری کرده و سپس با استفاده از کیت های تجاری 

االیــزا آن ها را مورد آزمایش قرار دادند. آن ها در پایان 27/26 ٪ )50 رأس( 

گاوها را نســبت به این انگل، ســرم مثبت اعالم کردند )12(. در مطالعه ای 

دیگر، Adhami و همکاران در ســال 2014 با بررسی 336 نمونه سرمی 

از انواع گاوهای شیری منطقه سنندج با استفاده از کیت های االیزا تجاری، 

میزان آلودگی به انگل نئوسپورا کانینوم را در این منطقه 17/6 ٪ )64 رأس( 

گــزارش کرده اند )1(. مهم ترین تفاوت بین تحقیــق حاضر و مقاالت ذکر 

شده، اختالف در نمونه گیری و روش آزمایش است. در آزمایشات ذکر شده 

از گاوهای مادر نمونه ســرم تهیه و مورد آزمایش قرار گرفته اســت. اگرچه 

مطالعات اخیر میزان سقط جنین در دام های آلوده به انگل نئوسپورا کانینوم 

سه تا هفت برابر بیشتر از دام های غیر آلوده می داند، اما تاکنون هیچ ارتباط 

قطعی بین آلودگی مادر و ســقط جنین به واســطه انگل نئوسپورا کانینوم 

به اثبات نرســیده اســت )3،5،11(. همچنین، با اینکه تســت االیزا دارای 

حساسیت و ویژگی مطلوبی است اما بحث برانگیز ترین بخش این روش، 

تعیین نقطه برش بین نتایج مثبت و منفی اســت. از آنجا که نتایج تســت 

االیزا به صورت عددی گزارش می شود، تعیین نادرست نقطه برش می تواند 

باعث افزایش شــدید تعداد پاسخ های مثبت یا منفی کاذب شود. عالوه بر 

این شــانس موفقیت در ردیابی عامل مورد بررســی، وابستگی شدیدی به 

تیتر دارد، بنابراین امروزه از تســت های االیزا بیشــتر با هدف ارزیابی های 

غربال گری استفاده می شود )2(. از طرف دیگر، نمونه های مورد بررسی در 

مطالعات ذکر شــده از چندین گاوداری تهیه گردیده که در چنین شرایطی، 

عواملی چون سیســتم مدیریت، نوع تغذیه، وضعیــت آب و هوایی، تراکم 

سگ های ولگرد در منطقه و ... می توانند به عنوان عامل مخدوشگر بر روی 

نتایج تأثیر بگذارند اما در مطالعه حاضر جنین های سقط شده صرفًا متعلق به 

واحد دامپروری کشت و صنعت مغان می باشد.

در سراسر جهان نیز مطالعات متعددی در زمینه بررسی مقایسه ای میزان 

آلودگی به انگل نئوسپورا کانینوم در نمونه های بافتی صورت گرفته است. در 

مطالعه انجام شده توسط HO و همکاران در سال 1997، بافت های 9 گاو 

آلوده به انگل نئوســپورا کانینوم مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از 

بافت های مغز، طناب نخاعی، قلب، ریه، کلیه، دیافراگم، عضالت اسکلتی، 

جفت و مایع شــیردانی برای انجام تست PCR نمونه برداری شد. در پایان 

DNA انگل در مغز، طناب نخاع، قلب و ریه با موفقیت جداســازی شد اما 

در بافت های کلیه، جفت، دیافراگم، عضالت اسکلتی و مایع شیردانی هیچ 

گونه آلودگی به این انگل یافت نگردید. مطابق گزارش ارائه شده به ترتیب 

6 گاو )66٪(، 2 گاو )22/2٪( و 1 گاو )11/1٪( دارای آلودگــی در دســتگاه 

 HO عصبی مرکزی، قلب و ریه بودند )6(. در مطالعه انجام شــده توســط

و همکاران در ســال 1997 همانند مطالعه حاضر، سیستم عصبی مرکزی 

بیشــترین میزان آلودگی به انگل نئوســپورا کانینوم را نشان می دهد و این 

بافت را مناسب ترین نمونه برای آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی 

با عامل نئوســپورا کانینوم می داند. البته باید توجه داشت که این مطالعه بر 

روی گاوهای بالغ صورت گرفته اســت که از نظر بروز پاســخ ایمنی نسبت 

بــه رویان، عملکرد کامالًً متفاوتی دارند. احتمال دارد تفاوت درصد آلودگی 

بین مطالعه HO و همکاران در سال 1997 و مطالعه حاضر، به دلیل همین 

تفاوت در پاسخ سیستم ایمنی نسبت به انگل نئوسپورا کانینوم باشد.

 Neospora در تشــخیص PCR تصویــر 1. نتیجــه الکتروفــورز ژل آگارز نمونه هــای
.caninum
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در مطالعه دیگری که توســط Kritzner و همکاران در ســال 2002 

صــورت گرفت، 15 گاو به صورت تجربی به انگل نئوســپورا کانینوم آلوده 

 ،PCR شــدند. بعــد از نمونه بــرداری از بافت های مختلف و انجام تســت

مشــخص گردید که 8 گاو )53/3 ٪( از دام های آلوده شــده، DNA انگل 

را در بافت مغز، 4 گاو )26/6٪( در بافت قلب و 2 گاو )13/3٪( در عضالت 

اسکلتی نشان دادند اما در هیچ یک از دام های مورد بررسی اثراتی از آلودگی 

در بافت های کبد، طحال، ریه، پانکراس و دستگاه گوارش وجود نداشت )7(. 

در این مطالعه همانند مطالعه حاضر، سیستم عصبی مرکزی بیشترین میزان 

آلودگی به انگل نئوسپورا کانینوم را نشان می دهد و این بافت را مناسب ترین 

نمونه برای آزمایشــات PCR جهت تشــخیص آلودگی با عامل نئوسپورا 

کانینــوم می داند. البته باید توجه داشــت که این مطالعه بــر روی گاوهای 

بالغ آلوده شــده به صورت تجربی انجام گرفته اســت که از نظر بروز پاسخ 

ایمنی نسبت به رویان، عملکرد کامالًً متفاوتی دارند. احتمال دارد تفاوت در 

 Kritzner آلودگی بافت های ریه و کبد بین مطالعه صورت گرفته توســط

و همکاران در سال 2002 و مطالعه حاضر، به دلیل همین تفاوت در پاسخ 

سیستم ایمنی نسبت به انگل نئوسپورا کانینوم باشد.

 qPCR و همکاران در ســال 2012، برای انجام تست Nishimura

نمونه های بافتی مخ، مخچه، طناب نخاعی، کبد، طحال، کلیه، قلب، ریه، 

پانکراس، تیموس، زبان، عضالت اسکلتی، چشم و غدد لنفاوی از 8 گوساله 

2 تا 4 ماهه هولشــتاین تهیه کردند. بعد از انجام آزمایش آن ها توانســتند 

DNA انگل را فقط از بافت های مغزی و طناب نخاعی )دســتگاه عصبی 

مرکزی( 3 گوســاله )37/5 ٪( جداســازی کننــد )9(. در این مطالعه همانند 

مطالعه حاضر، سیســتم عصبی مرکزی بیشــترین میزان آلودگی به انگل 

نئوســپورا کانینوم را نشــان می دهد و این بافت را مناسب ترین نمونه برای 

آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی با عامل نئوسپورا کانینوم می داند.

Pereira و همکاران در سال 2012 مطالعه ای با هدف ردیابی حضور 

انگل در اندام های جنین های سقط شده به واسطه آلودگی تجربی با انگل 

نئوســپورا کانینوم انجــام دادند. در این مطالعه بافت های دســتگاه عصبی 

مرکزی، قلب، کلیه، ریه، عضالت اسکلتی و کارنکول در 13 جنین سقط 

 3 ،PCR شــده بعد از آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از انجام تســت

جنین )23٪( آلودگی به انگل را در بافت سیستم عصبی مرکزی و 1 جنین 

)7/7 ٪( آلودگی را در کارنکول نشان دادند و در بقیه جنین های سقط شده 

و اندام ها هیچ گونه نشــانی از آلودگی به انگل نئوسپورا کانینوم یافت نشد 

)10(. در این مطالعه همانند مطالعه حاضر، سیستم عصبی مرکزی بیشترین 

میزان آلودگی به انگل نئوســپورا کانینوم را نشــان می دهد و این بافت را 

مناسب ترین نمونه برای آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی با عامل 

نئوسپورا کانینوم می داند.

در نهایــت، مطالعه حاضــر از احتمال باالی آلودگــی بافت مغزی در 

جنین های ســقط شده حکایت دارد و این بافت را مناسب ترین نمونه برای 

آزمایشــات PCR جهت تشــخیص آلودگی با عامل نئوســپورا کانینوم در 

جنین های سقط شده می داند.
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Abstract:
BACKGROUND: Neospora caninum is a protozoan intracellular parasite which is con-

sidered as one of the main factors for recurrent abortions of dairy cattle in various coun-
tries such as Iran. This parasite leads to negative economic impacts such as decline in 
reproduction, reduced amount of milk, and long calving intervals. OBJECTIVES: There 
have been numerous tests to determine the cause of abortion. PCR test is considered as a 
suitable method to specify Neospora caninum DNA and it can determine the DNA in tis-
sue samples and body fluids of the aborted fetus. This study aims to use PCR to evaluate 
parasites in the tissues of aborted fetuses so as to detect the best tissue for determining 
the parasite. METHODS: In this study, 82 aborted fetuses in the first six months of 2015 
were studied. The tissues were selected from brain, liver, lungs, spleen, kidneys and ren-
net fluids. The NP21plus primer was used to detect the presence of Neospora caninum in 
samples. After conducting the PCR Test, samples with 340bp band in Gel electrophoresis 
were considered as positive. Statistical data from the survey of Neospora caninum’s pres-
ence in selected tissues were evaluated by SAS (version 9.2) software. RESULTS: Con-
tamination with this parasite was found in 34 brain samples (41.5%) of aborted fetuses. In 
2 (2.4%) and 4 (4.9%) of the aborted fetuses, parasite DNA was found in lung and liver 
tissues along with brain tissues, respectively. CONCLUSIONS: Due to significant differ-
ence of infection of brain tissues in comparison to other tissues, our study considers brain 
tissue as the most appropriate sample for detecting Neospora caninum infection in aborted 
fetuses in PCR method.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The results of PCR assay of 34 fetuses aborted with Neospora caninum infection.

Figure 1. Agarose gel electrophoresis of Neospora caninum specific PCR.


