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Μελέτη δυο περιπτώσεων ακάρδιων
άμορφων (Holocardius Amorphous
totalis) τεράτων οε βοοειδή

I Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Two cases of bovine holoacardius
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Παρουσιάζονται δυο σπάνιες περιπτώσεις ακάρ
διων άμορφων τεράτων βοοειδών (Holoacardius
Amorphus
Totalis) y καθένα από τα οποία αποτελούσε προϊόν δίδυμης κυοφο
ρίας με φυσιολογικό το δεύτερο νεογέννητο. Τα τέρατα εξετάσθηκαν
μακροσκοπικά, ακτινογραφικά και ιστολογικά, ενώ πραγματοποι
ήθηκε καρυοτυπικη εξέταση στο ένα από τα φυσιολογικά δίδυμα
νεογέννητα. Αμφότερα τα τέρατα περιβάλλονταν από δέρμα, ενώ η
εσωτερική τους μάζα, η οποία δεν περιείχε σκελετικά στοιχεία ήταν
ιστολογικά ομοιογενής. Το ένα ήταν παρόμοιο σε διαστάσεις με αυ
τά που έχουν ήδη περιγραφεί, ενώ το άλλο είναι το μικρότερο (βάρος
21.3 gr) απ' όσα έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Και
στις δυο περιπτώσεις, δυο ημέρες μετά τη γέννηση τους, στις ωο
θήκες των μητέρων τους βρέθηκαν δυο ωχρά σωμάτια Συζητούνται
τα πιθανά αίτια, αλλά και οι πλέον πιθανοί μηχανισμοί σχηματισμού
των δυο τεράτων.

A B S T R A C T . Two rare cases of holoacardius amorphus totalis
monsters are reported herewith. The monsters were examined
macroscopically, radiographically and histologically, whereas
karyotyping was performed in one normal twin. Both monsters were
covered with normal skin and hair, while histological examinations
revealed a homogenous parenchyma. The first monster was
congener to those previously reported, while the second is the
smallest case (weight 21.3 gr) reported to date. In both cases, two
days after calving, two corpora, lutea were found on the ovaries of
the dams. The aetiology as well as the mechanisms of teratogenesis
are discussed.
Key words: cattle, holoacardius amorphus, congenital malfor
mations.

Λέξεις ευρετηρίασης: Βοοειδή, τερατογένεση, ακάρδιο τέρας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTRODUCTION

Τα ακάρδια τέρατα, που χαρακτηρίζονται από μη α
ναγνωρίσιμα τμήματα του σώματος τους (Alderman 1973,
Mee 1990), ανήκουν στην κατηγορία των "ελευθέρων, α
νόμοιων δίδυμων". Η διάχυτη εμβρυϊκή δυσπλασία αυτοΰ
του τΰπου περιγράφηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο α
πό τον Beneddetti (1533). Η πρώτη αναφορά στα βοοειδή
έγινε από τον Ruysch (1750) και ακολούθησε σειρά ανα
φορών μέχρι σήμερα (Neal & Wilcox 1967, Leipold et al.,
1972, Czarneski 1976, Hishinuma et al, 1987, Mee 1990).
Σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων αφορά στα ιπποειδή
(Simmonds and Gowen, 1925; Roberts, 1971; Crossman
and Dickens, 1974), στα πρόβατα (Simmonds and Gowen,
1925; Cole and Craft, 1945; Dennis, 1965; Dunn and

Free assymetrical twins are acardius, with various parts
of the body unrecognizable. Holoacardius amorphus totalis
is the most severely deformed of acardiac foetuses,
possessing no recognizable external body shape (Alderman,
1973; Mee, 1990). Benedetti (1533) first described this form
of fetal malformation in humans. The first bovine case was
recorded by Ruysch (1750). Many cases of acardiac bovine
monsters have been published to date (Neal and Wilcox,
1967; Leipold and others, 1972; Czarneski, 1976; Hishinuma
and others, 1987; Mee, 1990). There are several reports
concerning horses (Simmonds and Gowen, 1925; Roberts,
1971; Crossman and Dickens, 1974), sheep (Simmonds and
Gowen, 1925; Cole and Craft, 1945; Dennis, 1965; Dunn
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Roberts, 1972) και στις αίγες (Simmonds and Gowen,
1925; John and Narasimhan, 1980).
Στην εργασία αυτή περιγράφονται δυο περιπτώσεις ακάρδιων άμορφων τεράτων σε βοοειδή.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ν

Α. Μακροσκοπική εξέταση: Τα δυο τέρατα εξετάστη
καν μακροσκοπικά, φωτογραφήθηκαν, μετρήθηκαν οι
διαστάσεις τους και υπολογίστηκε το βάρος τους.
Β. Ακτινολογική εξέταση: Τα δυο τέρατα ακτινογρα
φήθηκαν για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η έλλειψη οστών
στο σώμα τους.

\

Γ. Ιστολογική εξέταση: Τμήματα από ολόκληρα τα εμ
βρυϊκά σώματα επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν ιστολογικά
για πιθανή αναγνώριση οργάνων ή ιστών. Για το σκοπό
αυτό, τα δυο εμβρυϊκά σώματα μονιμοποιήθηκαν σε ου
δέτερο διάλυμα 10% φορμαλδεΰδης και ελήφθησαν ιστοτεμάχια από διάφορα σημεία του δέρματος και του άμορ
φου παρεγχύματος. Τα ιστοτεμάχια εγκλείσθηκαν σε πα
ραφίνη, έγιναν τομές πάχους 5μηι, οι οποίες χρωματίστη
καν με την τεχνική αιματοξυλίνης- ηωσίνης. Στη συνέχεια,
τα ιστολογικά παρασκευάσματα που προέκυψαν μελετή
θηκαν λεπτομερώς.

Εικόνα 1. Περίπτωση 1. Καρυότυπος του φυσιολογικού δίδυμου
μοσχαριού, XX (βέλη). Orcein x 1250.
Figure 1. Case 1. Female cary otype, XX (arrows), obtained from
blood culture of the calf Orcein stain, χ 1250.

and Roberts, 1972) and goats (Simmonds and Gowen, 1925;
John and Narasimhan, 1980). In this paper, two cases of
bovine holoacardius monsters are described, including the
smallest case yet reported.
METHODS

Δ. Εξέταση καρυότυπου: Πραγματοποιήθηκε καρυοτυπική εξέταση στο φυσιολογικό δίδυμο νεογέννητο του
πρώτου περιστατικού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθη
κε η μέθοδος των Basrur και Gilman (1964), τροποποιη
μένη. Από το ζώο συλλέχθηκαν 10 ml περιφερικού αίμα
τος σε φιαλίδιο αιμοληψίας, που περιείχε 250 iu ηπαρίνης.
Η καλλιέργεια των λευκοκυττάρων έγινε σε απλό επωαστικό κλίβανο (37°C) με την προσθήκη 1 ml πλήρους αί
ματος σε 10 ml, κατάλληλου θρεπτικού υποστρώματος, το
οποίο αποτελούνταν από MEM lOx (Flow) 10%, ορό εμ
βρύου μόσχου (Flow) 20%, Glutamin (Flow) 1%, Phytohaemagglutinin (Flow) 0,25% και αντιβιοτικά. Μετά από
68-74 ώρες, έγινε διακοπή της ανάπτυξης της καλλιέργει
ας με προσθήκη κολχικίνης (Sigma 25x 10"6 %) και ακο
λούθησε επώαση για 2 ακόμη ώρες. Στη συνέχεια, πραγ
ματοποιήθηκε επεξεργασία με υποτονικό διάλυμα KCL
5,6%<9 για 12 min στους 37°C, μονιμοποίηση με οξικό οξΰ
και μεθανόλη (1:3 ν/ν) και, τέλος, χρώση με orcein (Sigma)
2%. Για την παρατήρηση των παρασκευασμάτων, χρησι
μοποιήθηκε το οπτικό μικροσκόπιο.

A. Macroscopic examination: The external features, the
weight, and the size of the monsters were recorded.
B. Radiographic examination: Radiographic exami
nation was conducted for the detection of any ossified
tissue.
C. Histological examination: After fixation in 10 per
cent buffered neutral formalin, samples were collected from
the skin and parenchyma. The tissues were embedded in
paraffin, sectioned at 5 μιτι and stained with haematoxylin
and eosin.
D. Caryotyping: For the study of the bovine chromo
somes of case 1, the method of Basrur και Gilman (1964)
was used, modified by the authors. Briefly, 10 ml peripheral
blood was collected in heparinized tube. The leukocytes
were cultured for 2 hours at 37 ° C in nutritive substrate
consisted of MEM lOx (Flow) 10%, bovine embryonic
serum (Flow) 20%, Glutamin (Flow) 1%, Phytohaemag
glutinin (Flow) 0,25% and antibiotics. After 68-74 hours,
the culture was interrupted with the addition of colhicin
(Sigma 25x 10"6 %). Afterwards, the sample was processed
for 12 min at 37°C with hypotonic KCL solution (5,6%c),
followed by fixation with acetic acid and methanol (1:3 v/v)
and staining with orcein (Sigma) 2%. The observation of the
preparations was performed with the aid of light
microscope.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Περιστατικό 1. Το τέρας γεννήθηκε στο δεύτερο το
κετό αγελάδας 3 ετών της φυλής Holstein - Friesian μαζί
με θηλυκό μοσχάρι, το οποίο δεν ήταν ερμαφρόδιτο (freemartin), όπως αποδείχθηκε από τον καρυότυπο (εικόνα
1) και την κλινική εξέταση. Δυο ήμερες μετά τον τοκετό,
κατά την ψηλάφηση από το απευθυσμένο της μητέρας,
διαπιστώθηκε η ύπαρξη δυο ωχρών σωματίων στην αρι
στερή ωοθήκη. Το τέρας είχε ωοειδές σχήμα και καλυ
πτόταν από δέρμα με λευκό τρίχωμα μήκους περίπου 1.5

RESULTS
Case 1. A 3 year old Holstein-Friesian cow, at her second
calving born a holoacardius amorphus monster and a female
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Εικόνα 2. Περίπτωση 1. Εξωτερική όψη του άμορφου ακάροιου
τέρατος.

Εικόνα 3. Περίπτωση 2. Εξωτερική όψη του άμορφου ακάροιου
τέρατος.

Figure 2. Case 1. External appearance of holoacardius amorphus
monster.

Figure 3. Case 2. External appearance of holoacardius amorphus
monster.

cm., εκτός από μια μικρή περιοχή, η οποία καλυπτόταν α
πό μαΰρο τρίχωμα (εικόνα 2). Οι διαστάσεις του επιμή
κους και κάθετου άξονα ήταν 13.2 και 9 cm, αντίστοιχα,
ενώ το τέρας ζύγιζε 450 gr. Η παρεγχυματώδης μάζα του
φαινόταν με γυμνό οφθαλμό ομοιογενής. Μικρές φαιές
περιοχές διακρίνονταν στο κεντρικό τμήμα της μάζας, οι
οποίες έμοιαζαν με λεμφογάγγλια. Ακτινολογικά ανι
χνεύθηκε ένα πολΰ μικρό οστικό στοιχείο, το οποίο έμοι
αζε με σπόνδυλο και περιβαλλόταν από σκιά μαλακού ι
στού. Η λεπτομερής εξέταση των ιστολογικών τομών έ
δειξε ότι το παρέγχυμα αποτελείτο από χαλαρό συνδετι
κό ιστό και λιπώδη κύτταρα και πολλά μικρά αιμοφόρα
αγγεία. Οι φαιές περιοχές αποτελούνταν από αρκετά λό
βια λεμφικού ιστοΰ που διαχωρίζονταν μεταξύ τους από
συνδετικό ιστό.
Περιστατικό 2. Αγελάδα 6 ετών της φυλής Holstein Friesian στην τρίτη της εγκυμοσύνη γέννησε το τέρας μαζί
με ένα θηλυκό μοσχάρι, το οποίο δεν ήταν ερμαφρόδιτο,
συμφωνά με την κλινική εξέταση που επιβεβαιώθηκε με
την εγκυμοσύνη του 18 μήνες αργότερα. Δυο ημέρες μετά
τον τοκετό εντοπίσθηκαν δυο ωχρά σωμάτια (ένα σε κά
θε ωοθήκη) τόσο με ψηλάφηση όσο και με υπερηχογρά
φημα, από το απευθυσμένο. Το τέρας ήταν σφαιρικό με
διάμετρο 3.4 cm., ζύγιζε 21.3 gr και καλυπτόταν από δέρμα
με μαΰρο τρίχωμα (μήκος τριχών περίπου 2.5 cm.) (εικόνα
3). Ακτινολογικώς το παρέγχυμα παρουσιαζόταν ομοιο
γενές. Το δέρμα ήταν καλά αναπτυγμένο (εικόνα 4), ενώ ιστολογικώς το παρέγχυμα αποτελείτο από χαλαρό συν
δετικό ιστό και λιπώδη κύτταρα.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συμφωνά με την ταξινόμηση των τεράτων κατά τον
Frutiger (1969) και τον Alderman (1973), οι παρούσες πε
ριπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως ακάρδια ά-

Εικόνα 4. Περίπτωση 2. Το εσωτερικό του τέρατος.
Figure 4. Case 2. Internal appearance of holoacardius amorphus
monster.

calf, which was not free-martin as confirmed by caryotyping
(Figure 1) and clinical examination. Two days after delivery,
two corpora lutea were detected by rectal palpation on the
left ovary. The monster was ovoid with healthy looking skin
covered with white hair approximately 1.5 cm long, except
an area which was covered by black hair (Figure 2). Its length
was 13.2 cm, its width 9cm and weighted 450 gr. Cross
sections revealed a generally homogenous parenchyma.
Small areas of dark brown tissue were found in the central
portion of the ovoid mass. These areas resembled lymphnode like structures. Radiograph revealed a very small bony
element, which resembled a vertebra surrounded by soft
tissue shadow. Histological sections showed that the
parenchyma consisted of loose connective tissue and adipose
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μορφα τέρατα "holoacardius amorphus totalis". Κατά τον
Goeffrey Saint-Hillaire (1823-1837), τα ομφαλόσιτα τέρα
τα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, τα παρακεφαλα
"paracephalians", τα ακέφαλα "acephalians" και τα άμορ
φα "anideans". Τα περιστατικά της παρούσας εργασίας υ
πάγονται στα άμορφα τέρατα.
Η διαδικασία σχηματισμού των ακάρδιων άμορφων
τεράτων αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού από διά
φορους συγγράφεις. Μια από τις θεωρίες που επικρατεί
είναι εκείνη της πρώιμης κυκλοφορικής δυσλειτουργίας,
που συνδυάζεται με υστέρηση της καρδιακής λειτουργίας
του ενός από τα δυο δίδυμα κατά τα πρώιμα στάδια της
προγεννητικής τους ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή, το
αίμα που αρδεύει το υγιές δίδυμο αρδεύει και την καρδιά
του άλλου δίδυμου. Η παράπλευρη άρδευση επηρεάζει τη
φυσιολογική ανάπτυξη της καρδιάς, σε πολΰ πρώιμο στά
διο. Με αυτό τον τρόπο, το αίμα που εισέρχεται στο έμ
βρυο είναι αίμα φτωχό σε οξυγόνο που προέρχεται από
το φυσιολογικό δίδυμο. Έτσι, ένα ακάρδιο δίδυμο μπορεί
να θεωρηθεί λειτουργικά ως παρασιτικό τέρας.
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ό
τι ίσως η θεωρία της ανεπαρκούς θρέψης, ως υπεύθυνης
για τη δυσπλασία, πρέπει να αναθεωρηθεί. Η φυσιολογική
κατάσταση του δέρματος και του τριχώματος των τεράτων,
που παρατηρήθηκαν στις δυο περιπτώσεις που περιγράφηκαν, δεν ήταν ενδεικτική ανοξιας ή ελλιπούς θρέψης.
Το καλά αναπτυγμένο δέρμα και τρίχωμα οδηγεί στην υ
πόθεση ότι κάποιος παράγοντας πιθανώς διέκοψε την α
νάπτυξη και διαφοροποίηση των βλαστό με ρ ίδιων του εμ
βρύου. Συγκεκριμένα, δεν ολοκληρώθηκε ο μορφογενετικός προσδιορισμός, ενώ οι μορφογενετικές ζώνες ανα
πτύχθηκαν μόνο προς ορισμένη κατεύθυνση. Πιθανώς ε
νεργοποιήθηκε η ανάπτυξη τμημάτων της επιβλάστης του
εξωδέρματος και των δερμοτομιων των σωμιτών, ενώ δεν
ενεργοποιήθηκε η ανάπτυξη των σκληροτομιων και των
μυοτομιων του μεσοδέρματος, αλλά και εκείνη του ενδοδέρματος.
Αποτέλεσμα αυτοΰ ήταν ο σχηματισμός ενός στοιχει
ώδους σώματος, το οποίο παρουσίαζε τη μορφή σφαίρας ε
πενδυμένο με τριχωτό δέρμα. Παράλληλα, το παρέγχυμα
του διέθετε μια μάζα αραιού συνδετικού ιστοΰ με λιπώδη
κύτταρα και άλλα άμορφα ιστολογικά στοιχεία.
Το γεγονός ότι βρέθηκαν και στις δυο περιπτώσεις δυο
ωχρά σωμάτια σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε
κυοφορία διωογενών δίδυμων κατά την οποία το ένα δί
δυμο αναπτύχθηκε κανονικά, ενώ το άλλο για κάποια αίτια
(π.χ. κακή άρδευση) δεν αναπτύχθηκε. Βέβαια, δεν μπο
ρούμε να αποκλείσουμε το γεγονός να γονιμοποιήθηκε
μόνο το ένα από τα δυο ωοκύτταρα. Στη δεύτερη αυτή πε
ρίπτωση θα μπορούσε να δημιουργηθεί, από το μοναδικό
μοριδιο, με τη διαίρεση του σε δυο ομάδες βλαστομεριδιων, οι οποίες δημιούργησαν δυο μονοωογενή έμβρυα α
πό τα οποία το ένα αναπτύχθηκε κανονικά, ενώ το άλλο
όχι. Στην περίπτωση αυτή οδηγούμαστε στην αναζήτηση
κάποιου παράγοντα ο οποίος επέδρασε δυσμενώς μόνο

cells and many small blood vessels. Microscopic examination
of the dark brown colored tissue showed several lobules of
lymphocytes separated by connective tissue.
Case 2. A 6 year old Holstein-Friesian cow, at her third
parturition born a holoacardius amorphus monster and a
female calf, which was not free-martin, according to the
clinical examination and confirmed by her pregnancy 18
months later. Two days after delivery, two corpora lutea
(one on each ovary) were detected by rectal palpation and
transrectal ultrasonography. The monster was spherical
with diameter of 3.4 cm, weighted 21.3 gr and covered with
black hair about 2.5 cm long (Figure 3). Radiograph
revealed a homogenous parenhymal structure. Cross
sections of the globular mass revealed a well - developed
skin (Figure 4). In histological sections, this mass consisted
of loose connective tissue and adipose cells.
DISCUSSION
On the basis of the classification systems of Frutiger
(1969) and Alderman (1973), the present cases may be
defined as holoacardius amorphus totalis. According to
Goeffrey Saint-Hillaire (1823-1837), the omphalosite
monsters are classified in three categories, the parachephalians, the acephalians and the anideans. Our cases
could be characterized as anidean monsters.
The proposed pathogenesis of the holoacardius
amorphus totalis has been a subject of discussion. The
theory of primary circulatory dysfunction is based on the
association of paired artery to artery and vein to vein
anastomoses through the placenta, combined with delayed
cardiac function of one of the twins during the early stages of
pregnancy. This situation allows blood pumped from the
healthy twin to perfuse retrogadely the heart of the other
twin. Retrograde perfusion interferes with normal cardiac
development, which rarely goes beyond the stage of tubular
heart. In this way, blood that enters the foetus is deoxygenated blood that left the normal twin. Thus, an acardiac
twin can be considered as a parasite.
There are several features, which suggest that the
popular concept of deficient nutrition being responsible for
the malformation may not be acceptable. The healthy
appearance of the skin and hair of the specimens reported
here was not indicative of anoxia or undernourishment. The
well developed skin and hair leads to the hypothesis that a
deleterious agent interrupted the development of meso
derm and endoderm, whereas, it did not affect the develop
ment of ectoderm and its derivatives. It is possible that
during the stage of blastocysts or even earlier, one of the
twins might be adversely influenced by the environment or
by an unknown factor that affected the normal embryonic
development.
In the two cases of this study, the presence of two
corpora lutea of almost the same size indicates that two
separate ovulations gave origin to the normal foetus and to
the monster. From the above observation, two different
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στο μη αναπτυγμένο έμβρυο.
Η πρώτη υπόθεση θα μπορούσε να προταθεί για το
πρώτο περιστατικό, όχι όμως και για το δεύτερο. Και αυτό
γιατί το ακάρδιο άμορφο τέρας της δεύτερης περίπτωσης
γεννήθηκε μαζί με την απομάκρυνση των εμβρυϊκών υμέ
νων του φυσιολογικού μόσχου, άρα από το ίδιο κέρας της
μήτρας, παρ'όλο που ωχρά σωμάτια εντοπίστηκαν και στις
δυο ωοθήκες. Το στοιχείο αυτό συνηγορεί στο να θεωρη
θεί ως πιθανότερη η δεύτερη υπόθεση.
Τα ακάρδια άμορφα τέρατα έχουν συνήθως ωοειδές
ή σφαιρικό σχήμα και βάρος που κυμαίνεται από 150 έως
5000 gr. (Mee, 1990). Έχουν καλά αναπτυγμένο δέρμα με
φυσιολογική ανάπτυξη και χρωματισμό του τριχώματος.
Το τέρας της δεύτερης περίπτωσης που παρουσιάζεται ε
δώ, με βάρος 21.3 gr, είναι το μικρότερο σε βάρος ακάρ
διο άμορφο τέρας που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογρα
φία, πολΰ ελαφρύτερο από το έως τώρα γνωστό μικρότερο
τέρας που ζύγιζε 112.6 gr. (Mee, 1990).
Το αναπαραγωγικό ιστορικό της μητέρας είναι συνή
θως φυσιολογικό και το φυσιολογικό δίδυμο -συνήθως θη
λυκό- γεννιέται ζωντανό χωρίς δυστοκία. (Leipold et al.,
1972, Hishinuma et al., 1987, Mee 1990). Οι παρατηρήσεις
αυτές επιβεβαιώνονται από τα δυο περιστατικά της πα
ρούσας μελέτης. Στα βοοειδή η τερατογένεση αυτή δε δη
μιουργεί προβλήματα δυστοκίας. Κατά συνέπεια, είτε
περνά απαρατήρητη είτε γίνεται συχνότερα αντιληπτή από
τους κτηνοτρόφους παρά από τους κτηνιάτρους, με απο
τέλεσμα η πραγματική συχνότητα εμφάνισης να είναι ά
γνωστη. Στον άνθρωπο η συχνότητα εμφάνισης έχει υπο
λογιστεί σε μία ανά 35.000 γεννήσεις ή στο 1% επί των μονοζυγωτικών δίδυμων κυήσεων (Gillim & Hendricks,
1953). •

theories, regarding the origin of the monsters, could be
addressed. Either they originated from double ovulation
and therefore the two fetuses had independent develop
ment or followed the double ovulation, only one oocyte
fertilized and from its splitting the monster was formed. The
first theory could be considered for case 1, but not for case 2,
and this is because the monster was born along with the
expelled fetal membranes of the normal calf and therefore
from the same uterine horn, even though one corpus luteum
was detected on each ovary. This fact could lead someone
to consider the second theory as more prevalent.
The acardiac monsters are usually globular or ovoid,
weight from approximately 150 to 5000 gr (Mee, 1990) and
they possess a well-developed skin, with normal color
pattern and hairs. Case 2 was smaller than any previously
reported specimen in the literature. In fact, Mee (1990)
reported a case of holoacardius amorphus totalis which
weighted 112,6 gr, claiming that it was the smallest reported
specimen.
The previous breeding history of affected cows has
always been normal and the normal twin is usually born
alive and without dystocia. The normal twin is usually
female in the bovine species (Leipold and others, 1972;
Hishinuma and others, 1987; Mee, 1990) and in the ovine
species (Cole and Craft, 1945). The cases of this study
confirm that fact.
The incidence of bovine fetal acardia is unknown due to
the fact that it does not cause clinical problems at
parturition and probably is more frequently seen by farmers
than veterinary surgeons. On the other hand, in humans, it
has been estimated that an acardius occurs once in 35.000
births or in 1% of monozygotic twin pregnancies (Gillim
and Hendricks, 1953). •
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