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 4.10الفصل  
 

 مجهريـا  المعالجة جمع وتحضير األجنـة/ البويضات 

 والخيول مواشيلل
COLLECTION AND PROCESSING OF 

MICROMANIPULATED EMBRYOS /OOCYTES 

FROM LIVESTOCK AND HORSES 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 4.10.1المادة 

 مقدمـة

 

أية تفاصيل إلجراءات الرقابة الصحية الرسمية على النقل الـدللي لججنـة  4.8ال نجد في الفصل 

الذي يوصي باتخاذ إجراءات تخص األجنة المنتجـة  4.9الجسم الحي، لال في الفصل المنتجة في 

تـم ززعاـا  ألجنة التـيلهذه اإلجراءات ال تغطي افي الزجاج/ البويضات المنضجة في الزجاج. 

 رع النـواة أل باالجـات أزـر  أل شقاا أل نقل الجينات إلياـا أل ققـا السـيتوبا با بالنطفـة أل 

لإنمـا األجنة/البويضـات المانيـة فـي  .Zona pellucidaبسابة المنطقة الشـفافة جميااا تضر 

 هذا الفصل هي التي تمت باالجتاا بجاريا ً.
 

الكابلة لخايا الغشـاء المحبحـب أل ريرهـا بـا المـواد  تتم اإل الةأن  تجدر اإلشارة إلى أنه يجب 

األجنة، لذلك  ( ألZygotesالبويضات الملقحة )اللقاقات  لالملتصقة بالمنطقة الشفافة للبويضات  

 قبل أية باالجة بجارية لتفادي تدني المستو  الصحي للمواد البيولوجية الماالجة.
 

ا علـى المنطقـة الشـفافة للبويضـات ريـر النامـجة يمكـا أن تكـون إن إ الة المواد المـذوورة بـ 

صابة. لكا يجب االلتزام على ول قال بالشرلط الواردة أدناه ليصبح با الممكـا تطبيـأ أقكـام 

 الفصول السابقة على األجنة/البويضات الماالجة بجارياً.

 

 4.10.2المادة 

جمع ر بسابة المنطقة الشفافة يجب قبل الشرلع يأية باالجة بجارية التي يمكا أن تض -1

)األجنة   4.8األجنة/البويضات لباالجتاا لفقاً للشرلط الصحية الواردة في الفصل  وابل

 4.9با الجسم الحي( أل المنتجة لفقا ً للشرلط الصحية المحددة في الفصل  ةالمجموع

 جة في الزجاج(.ت)األجنة /البويضات المن
 

البويضات على فريأ جمع األجنة )األجنة الناتجة با الجسم  /سابة األجنة  تقع بسؤللية -2

عمليات    الحي(، أل الفريأ المنتج لججنة )األجنة المنتجة في الزجاج(؛ ليجب أن تجري ول

الماالجة المجارية في بختبر برزص رسمياً لتحت إشراف طبيب بيطري برزص له 

 لفقاً للحالة(. 4.9.3ل   4.9.2لالمواد  4.8.3ل  4.8.2المواد على رأس الفريأ. )راجع 

 

)األجنة المجموعة با   ،4.8.4المادة الواهبة الشرلط المفصلة في اإلناث يجب أن تستوفي   -3

  االلتزام)األجنة المنتجة في الزجاج( لفقاً للحالة. وما يجب  4.9.4الجسم الحي( أل المادة 



 عوابلاألجنة زالية با أية الحد با األزطار لباايير فحص الاينات للتأود با أن  بمبادئ

 .  ًا( تباع 4.9.6ل  4.9.5ل  4.8.7ل  4.8.5) مواد الفي برمية بفصلة سابقا ً 
 

عناـا يجب رسل جميع األجنة المادة للماالجة المجارية لفقاً للبرلتوووالت المنصوص  -4

اف با سابة رشائاا الشف لالتأود  األجنةالفصل الثاني با دليل الجماية الدللية لنقل  في

أل باض األجنة قبل لباد الغسل؛ لال يجب إجراء عملية الغسل لمجموعة با األجنة بااً 

إالّ إذا وانت ناتجة با نفس المبيضات المستحصل علياا با المسالخ المنتجة في الزجاج 

يجب الحرص باد الغسل، لقبل بدء أية عملية عاج بجاـري، وما  .(4.9)راجع الفصل 

برة تحت المجاـر  50ف لكل جنيا على وابل السطح بضخمة على فحص الغشاء الشفا

 سليمة لال يلتصأ باا أي جسم رريب. أناا على األقل، لالتأود با
 

لأن  ،الفصيلة با نفسفي قال استخدام أرشية شفافة بديلة أزر  يجب أن تكون بأزوذة  -5

نــة الماتمــدة لججلــنفس الماالجــة  جميــع البويضــات/األجنة المستحصــل علياــا تخضــع

 .المجموعة با الجسم الحي أل في الزجاج لالمادة للتجارة الدللية

 

 4.10.3المادة 

  

 المعالجة المجهرية  عمليات

فياا الاديد با األدلات المتخصصة الجراقية  تشمل عبارة الماالجة المجارية عدة طرق تستخدم

المجارية لأدلات أزر . لياتبر با بنظور الصـحة الحيوانيـة أن وـل قطـع للغشـاء الشـفاف أل 

لجنـيا. لإن المحافظـة علـى صـحة لازتراق أل تمزق فيه يمكا أن يسـيء إلـى الومـع الصـحي 

 لط التالية:تقتضي االلتزام بالشرأثناء لباد الماالجة المجارية  الجنيا
 

 ألساط الزرع المخبري -1
 

، بما فياا زايا الزرع المرافأ لبروبـات يجب أن تكون ول بادة بيولوجية با بنشأ قيواني

بسبِّّبات بختلف أشكال استحاالت الـدبا   )لزاصةالجراثيم الضارة زالية با  ألساط الزرع

ا وانت بادة لاستخدام فـي جمـع إذ  (Prions)االسفنجي االنتقالي المسمات أقياناً البريونات 

باالجتاا بجاريـاً ل رعاـا لقفظاـا أل نقلاـا. ليجـب ألزايا أزر  ل البويضات أل  األجنة

ومـا هـو رسمياً تاقيم جميع األلساط البيولوجية لالمحاليل المستخدبة بالطرق الموافأ علياا 

مضـادات الحيويـة ، لباالجتاا في جـو باقـم. ومـا يمكـا إمـافة ال*IETSـ ببيا في دليل ال

 لتكنولوجيـاالبيولوجية ومـا هـو يوصـي بـه دليـل الجمايـة الدلليـة لجميع السوائل لاأللساط 

 .IETS جنةاأل
 

 األدلات لالمادات  -2

ــون ــدات المســتخدبة )أدلات الجراقــة يجــب أن تك ــة ذات التماســي  األدلات لالما المجاري

جة ول دفاـة بـا األجنة/البويضـات( ( إبا الستخدام لاقد )تطرح باد باالالمباشر بع األجنة

لفقـاً للتوصـيات الـواردة فـي أل أن يتم تاقيماا بيا ول دفاة لأزر  بـيا األجنة/البويضـات 

 . IETSاألجنة لتكنولوجيادليل الجماية الدللية 
 

 نقل النويات  -3

قبــل الفقــس )ذات المنطقــة الشــفافة ألجنــة افــي قــال نقــل نويــات للــزرع ناتجــة بــا   -أ

النويات الشرلط المنصـوص عناـا بصدر يجب أن تتوافر في األجنة األهل  ،السليمة(

أل  فاسقةت بستخرجة با زايا أزر  لاهبة )أجنة ايفي هذا الفصل. لفي قال نقل نو



 للحقـا Spermatidsبمـا فياـا الحيوانـات المنوية/المنويـدات  بالغـة،جنينيـة أل  ازاي

األجنـة البدائيـة أل البالغـة أل الحيوانـات دازل السيتوبا با( يتوجب عنـدها أن تكـون 

األهل المنتجة للخايا الواهبة بستوفية للشرلط الصحية الاائدة لاا لالطرق المستخدبة 

 .  لدليل اليابسةفي إنتاجاا لالموصى باا في فصول أزر  با دستور اليابسة 

 

وبا با في قال نقل نوية إلى دازل بويضة سليمة )أي ققا النطفة دازل سيت  -ب 

بديلة( فيجب جمع هذه   رع نواةالبويضة( أل دازل بويضة بنـزلعة النواة )عند 

 البويضات ل رعاا لباالجتاا لفقاً للتوصيات الواردة في هذا الفصل.

 

 4.10.4المادة 

 

 االختبارات والمعالجات االختيارية

لجات للتأوـد بـا زلـو باض الاينات، أل إزضاع األجنة لماا فحوصات عند طلب البلد المستورد ل

 األجنة با بسببات أبراض باينة.
 

 الاينات  -1
 

. 4.9.5ل/أل المـادة  4.8.7إن الاينات المطلوب فحصاا يمكا أن تتضما تلك الواردة المادة 

لفي قال استخدام زايا ناتجة با بصادر أزر  رير األجنة ذات المنطقـة الشـفافة السـليمة 

نقل )زايا جثمانية أل قيوانات بنوية بثاً( فيمكا أزذ عينات وخايا لاهبة للنويات المادة لل

 اا أيضاً.فحصبا هذه الخايا الواهبة ل
 

 ت األجنةباالجا -2

بثاً أل بواد أزر  تؤدي إلى Trypsinالتربسيا يحأ للبلد المستورد طلب باالجة األجنة بأنزيم 

إبكانيـة الـتخلص بـا الجـراثيم  أل القضـاء علياـا لذلـك فـي قـال عـدم الضـارةجراثيم التاطيل 

بواسطة الغسل. لكا باالجات واذه يجب أن تسبأ أية باالجة بجارية لأن تتم لفقاً لما هـو لارد 

 .*IETS الـفي دليل 

 

 4.10.5المادة 

 

 لالحجر لالنقل التخزياعمليات الشرلط المطبقة على 

 4.8.8للشرلط الـواردة فـي المـادة لنقلاا لفقاً  لالحجر علياايجب قفظ األجنة الماالجة بجارياُ 

المجاريـة  الماالجـات  نـوع. وما يجب أن تذور في الشـاادة الصـحية لفقاً  للحالة 4.9.7المادة  أل

  بان لبكان التنفيذ.ذور المنفذة بع 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 
 

 


