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 4.11الفصل  

 جمع ومعالجة أجنة/بويضات القوارض واألرانب المخبرية

COLLECTION AND PROCESSING OF LABORATORY 

RODENT AND RABBIT EMBRYOS/OVA 
 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4.11.1المادة 

 يةثومي للمجموعات الحيوانية المخبرالوضع الجر

 ، خاصة أماكن داخل المخبرية حيوانات لل المختلفة الجينية واألنماط األنواع بقطعان االحتفاظ يتم عادة  

  هذا  فيو. واستمراريتها القطعان فيه تشكلت  الذي النظام على كبير حد  إلى الجرثومي وضعها ويعتمد 

 و" تقليدية" "،محددة: "هي  رئيسية أنواع ثالثةمقسمة الى  للقطعان الجرثومية الحالة تعتبر الفصل،

  تكون  األقل، على البداية في  التي، تلك هي المحددةوالقطعان ذات الوضع الجرثومي ". محددة غير"

ا  خالية  الحيوانات    على ،  (gnotobiotic المثال  سبيل  على)   رضيةالم  وغير  المرضية  العوامل  من  تمام 

  كلتا  فيو. وغير المرضية المعروفة العوامل من األمر ينتهي في بعض األحيان بخليط أن من الرغم

  بروتوكوالت  وجود  مع  للمراقبة الشديدة خاضعة غرف في المحددة بالقطعان االحتفاظ  يتم الحالتين،

 الوضع  ذات   والقطعان.  فيه  المرغوب   غير  الجرثومي  للتلوث   المحتملة  المصادر  جميع  الستبعاد   صارمة

  مرضية   عوامل  توجد   قد   ولكن  مغلقة  مستعمرات   في  بالحيوانات   االحتفاظ  فيها   يتم  التي  تلك  هي  التقليدي

 قد  التقليدية القطعان إدارة بروتوكوالت  أن حين في. مرضية غير عوامل وكذلك"( محددة)" معروفة

  للتحكم   تنظيمها  تم  فقد   ،القطعان معروفة الوضع الجرثومي المحدد   بروتوكوالت   من  صرامة  أقل  تكون

  الطعام  تعقيم مثل) خالية من التلوث  بسيطة احتياطات  اتخاذ  يتمو. للتلوث  المحتملة المصادر في

  يتم  قد . في األمعاء فيها المرغوب  غير الدقيقة بكتريا من بأي الحيوانات  تلوث  عدم لضمان( والفراش

الجراثيم ودون قيود بينها حيوانات خارج   محددة غير قطعان في بريةالمخ بالحيوانات  أخيرا   االحتفاظ

 . المزرعة

المحدد أو العادي مر ة يجب مراقبة الوضـع الصـحي للمسـتعمرات الحيوانية ذات الوضـع الجرثومي 

ــية والطفيلية والمصــلية وغيرها التي  واحدة كل ثالثة أشــهر وإجراء الفحوصــات البكتيرية والفيروس

تسـتخدم حيوانات شـاهدة محضـرة مسـبقا  لهذا الغرو، أو تسـتخدم حيوانات أخرل ممثلة للمسـتعمرة 

 خصيصا  لهذا الغرو. الحيوانية. والذكور الكبيرة السن التي أنجبت مواليد كثيرة تختار



إن هدف المراقبة الصـحية الرسـمية ألجنة القوارو واألرانب المخبرية المعدة للتصـدير إلى مختل  

ــية محددة يمكن أن تلوث األجنة، وكذلك  ــيطرة على جراثيم مرضـ أنحاء العالم هو من أجل تأمين السـ

نة باإلضافة إلى ذريتها والمستعمرات منع انتقال األمراو إلى الحيوانات المتلقية التي تزرع فيها األج

الحيوانيـة التي تنتمي إليهـا. وتختل  الواجبـات المترتبـة على تربيـة اإلنـاث الواهبـة لرجنـة وطر  

معالجة هذه األجنة مع الوضـع الجرثومي للمسـتعمرة الحيوانية وما إذا كانت محددة الجراثيم أو عادية 

 الجرثومي. الوضعيأو غير معروفة 

 4.11.2المادة 

 الشروط المطبقة على فريق جمع األجنة 

ــات  ــين في عمليات جمع ومعالجة وحفل البويضـ فريق جمع األجنة هو مجموعة من الفنيين المختصـ

 واألجنة. ويضم الفريق اختصاصيا  واحدا  على األقل على مستول عال من الخبرة.

 التالية:يجب على الفريق االلتزام بمجموعة من الشروط هي 

 أن يكون تحت إشراف خبير اختصاصي  .1

 

ــع  .2 ــة فيما يتعلق بمعرفة الوضــ ــاطات الفريق وخاصــ ــ وال  عن جميع نشــ يكون الخبير مســ

الجرثومي لحيوانات المســـتعمرة والوضـــع الصـــحي للحيوانات الواهبة وااللتزام بالشـــروط 

الـجة األجـنة واألعـمال الجراحـية، وإجر ة المطلوـبة خالل عملـيات مـع ــحـي اءات التطهير الصــ

ــ ول عن الفريق تـحت إمرة الطبـيب  ــحـية. كـما يـجب أن يكون الخبير المســ ــالمة الصــ والســ

 البيطري مدير الم سسة.

ــة للعـناـية  .3 ـــهادة أورخصــ ــة أن يكون ـحائزا  على شــ ــســ على الطبـيب البيطري ـمدير الم ســ

ــير األجـنة ـــكل ـخاة على إدارة عملـيات تحضــ  ـبالحيواـنات المخبرـية، وأن يكون ـقادرا  بشــ

هر على تطبيق بنود  وتجهيزها للتصـدير إلى كافة أنحاء العالم. وكذلك تعود إليه مسـ ولية الـس

تعمرات المخبرية.  البروتوكوالت بحيث أنها تتوافق مع الـشروط الصـحية وتطبيقها على المـس

وهو مســــ ول أيضــــا  عن إعطاء اإلفادات بأن عمليات معالجة األجنة والمنشــــ ت المخبرية 

 ط الواردة في هذا الفصل.تستجيب للشرو

 

يجب أن يتلقى أعضــاء الفريق التدريب الفني المناســب المتعلق بتقنيات العمل ومبادو الوقاية  .4

ثة في معالجة األجنة.وإن احتماالت تســبب بعض  ة من األمراو واســتخدام التقنيات غيرالملوث

ا  لجميع العاملين الجراثيم المرضــبة بأمراو انتقالية لسنســان يجب تحديدها وتوضــيحها جيد 

 في المشروع من أجل تالفي تلوث الحيوانات المخبرية بجراثيم بشرية )والعكس أيضا (. 

 

ــديدة الدقة وتطبيقها من أجل تالفي انتقال أي مرو إلى  .5 ــع المعايير الصـــحية الشـ يجب وضـ

ــتـخدـمة  كـما يـجب   الحيواـنات الواهـبة والحيواـنات المخبرـية وأمكـنة العـمل والتجهيزات المســ

ة  ة األجـن الـج دة لمـع ة  وـح ة بين أـي ل بحرـي ة لمنع الموظفين من التنـق اـطات الال ـم اذ االحتـي اتـخ

ــوا لـعدول حيوانات في  والوحدات المـماثـلة لـها ــة بـعد ان يكون الموظفون قد تعرضــ وخاصــ

 . منشات اخرل



 

 يجب أن تتوافر لفريق جمع األجنة األماكن والتجهيزات الال مة لرعمال التالية:  .6

 

  جمع األجنة  .أ

 معالجة األجنة في موقع دائم أو داخل مختبر نقثالتحضير و  .ب 

 األجنة. حفلج.   

ــهر على تنظيم ملفات كاملة تتعلق  .7 ــ ولية السـ ــة مسـ ــسـ يتحمل الطبيب البيطري مدير الم سـ

بالحيوانات واألجنة وســير عمليات جمع األجنة ومعالجتها وتخزينها. ويجب أيضــا  اســتخدام 

تمارات لجمع   تخدمها دليل الجمعية الدولية لنقل األجنةاـس ابهة  للتي يـس  IETS  المعلومات مـش

ــتـخدامـها عـند الـحاجة، وجمع البـيانات المتعلـقة مثال  بتـحديد  المطبـقة على حيوانات التربـية الســ

الجينات الوراثية للحيوانات الواهبة لرجنة ومستول نوعية الجنين ومرحلة نموه. كما يتوجب 

ألجنة إمـسا  ـسجل خاة بنـشاطاته تبر ها للـسلطة البيطرية خالل مراقبتها على فريق جمع ا

 ألعماله تحفل  لمدة السنتين التاليتين لتصدير األجنة على األقل.

 

. إذا كان فريق الجمع مكلفا  بتصـــدير األجنة ســـوف يتوجب عليه الحصـــول على ترخي  من 8

لطة المسـ ولة والخضـوع للمراقبة الدورية التي من  المسـتحسـن أن تكون سـنوية وأن يقوم بها الـس

ــروط الصــحية لجمع  ــمي من أجل التأكد من االلتزام باإلجراءات المتعلقة بالش طبيب بيطري رس

 األجنة ومعالجتها وتخزينها. 

 

 4.11.3المادة 

 معالجة األجنةمختبر تحضير و الشروط المطبقة على 

ــتخدمها فريق  ــة يس ــس جمع األجنة من اإلناث الواهبة ) أو من جها ها مختبر معالجة اآلجنة هو م س

التناـسلي المنزوع منها( ومن محاليل جمعها  ثم يـصار إلى فحـصها واـستكمال جميع عمليات المعالجة 

ــع اآلجـنة قـيد الحجر ـبانتـظار نـتائ  عملـيات  ـــيل والحفل ـبالتبرـيد قـبل التخزين ووضــ المطلوـبة ـكالغســ

إما قسـم من وحدة من المنشـ ت صـممت خصـيصـا  لعمليات التشـخي . ويكون مختبر معالجة اآلجنة  

الجمع والمعالجة، أو قســم من مبنى مســتخدم حاليا   تم ترتيبه لهذا الهدف. ويمكن أن يكون هذا القســم 

 . ،ولكن يجب في هذه الحالة فصلها عن باقي الحيوانات  ضمن مكان تربية اإلناث الواهبة

 هنا  شروط أخرل هي التالية:

يجب وضـــع مختبر معالجة األجنة تحت إشـــراف الطبيب البيطري مدير الم ســـســـة وتحت  -1

 المراقبة المنتظمة لطبيب بيطري رسمي. 

ــيرـها قـبل حفظـها في إمبوالت  -2 ــدير ويتم تحضــ عـندـما تكون األجـنة قـيد المـعالـجة مـعدة للتصــ

 دنى.وقوارير وقشات،  ال يجب القيام بأية عملية معالجة لرجنة ذات مستول صحي أ



يجب أن تســتخدم في بناء مختبر معالجة األجنة مواد أولية تســمل بالتنظي  والتطهير الفعال.  -3

دة  ة مـع الـجة أجـن ة مـع د ـكل عملـي ل وبـع دوام قـب ات األخيرة بكثرة وعلى اـل ويـجب إجراء العملـي

 للتصدير.

 

 4.11.4المادة 

 إدارة المخاطر

ل المرو  ة نـق انـي ار امـك ة المجموـعة ر عتعتبمع االـخذ بعين االعتـب ل األجـن ة نـق ــم الحي  منملـي الجســ

ــبة إلمكانية انتقال األمراو طريقة لنقل الصــفات الوراثية الحيوانية ذات مخاطر ضــعيفة جدا .  بالنس

ومهما كانت الفصــيلة الحيوانية المســتخدمة فهنا  ثالث مراحل في عملية نقل األجنة تحدد المســتول 

 النهائي لمستول المخاطر كالتالي:

 المرحلة األولى تتعلق بإمكانية وجود مخاطر تلوث األجنة تتوق  على العناصر التالية:   -1

 الوضع الصحي الحيواني في بلد المصدر و/أو منطقة التصدير 

 في بلد او منطقة التصدير، مرضيالوضع ال -أ

ــع الجرثومي ل -ب  ات الوضــ ة ) أي حيواـن ة المخبرـي ة الحيوانـي ددة  لمجموـع ذات جراثيم مـح

ات عادية أو حيوانات ذات وضــــع جرثومي غير معروف(، والوضــــع نو حيواالهوية أ

 الصحي لسناث الواهبة التي ت خذ منها األجنة 

طرية في البلد المسـتورد المرضـية للجراثيم المحددة التي تسـعى السـلطة البي  خصـائ  ال -ج

 نها.مللوقاية 

ــل عملـيات معالجة األجنة المعتمدة   -2 ــتول المـخاطر بفضــ المرحـلة الـثانـية تتعلق بتخفيض مســ

 دوليا  والواردة معاييرها في دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة . وعمليات المعالجة هي التالية: 

 بالنسبة للوضع الجرثومي للحيوانات المخبرية:  -أ

بين كل غســيل ورخر مع   %1ل تركيز يجب غســل األجنة لعشــر مرات على األقل بســائ 

 استخدام ماصة جديدة لنقل أجنة عند كل غسيل.

ــارة إلى أن  -ب  ــها مع اإلش ــلها مع بعض األجنة الواردة من أنثى واهبة واحدة يمكن فقط غس

 عدد األجنة المسموح بغسلها معا  يجب أن اليتعدل العشرة.



ــاء على بعض  -ج ــرورة إجراء عملـيات تعطـيل أو القضــ ــات ) مـثل  في ـحال ضــ الفيروســ

Herpes virus   يجب تعديل عملية غســيل األجنة القانونية لزيادة عدد مرات الغســيل )

 . IETSمع إضافة مادة تربسين كما هو وارد في دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة 

مجهريا  لكل جنين  Zona pellucida بعد عمليات الغسـيل يجب فح  المنطقة الشـفافة  -د 

مرة على األقل واإلفادة بأن المنطقة ســالمة وخالية من   50مســاحتها بتضــخيم  على كامل 

 ( المستخدمة ألجنة األرانب.Mucineأية مواد الصقة ) باستثناء مادة موسين )

ية للوقافي البلد المســتورد  التي تســعى الســلطة البيطرية  المرحلة الثالثة تطبق على األمراو   -3

 منها، وتتعلق بطر  تخفيض مستول األخطار الناتجة من العمليات التالية:      

 

الرصـد الوبائي بعد جمع األجنة للوضـع الجرثومي للمجموعة الحيوانية المخبرية الواهبة   -أ  

ــتـناد  ــاـنة المـحددة لرمراو التي يـجب الوـقاـية منـها من أـجل تـحدـيد لى  اـباالســ فترات الحضــ

أ ثير رجعي في فتر ــحي للحيواـنات     المخبر ـية بـت ــع الصــ د الوضــ ة تخزين األجـنة في بـل

 يمكن حفل أجنتها بالتجليد(. لرصناف الحيوانية التي بالنسبة )المصدر

( بالشط الحيوانات الواهبة بعد الذبل أو عينات أخرل كالدم وسوائل األجنة ) فح    -ب 

 واألجنة غير القابلة للحياة في مختبر للتفتيش عن وجود عوامل مرضية محددة.

 4.11.5المادة 

 طبيب بيطري المؤسسةفريق االجنة و الشروط المطبقة على 

ــحية الال مة الطبيب البيطري  يتحمل   -1 ــات الص ــ ولية التأكد من تطبيق أعمال الفحوص مس

حيوانات مخبرية ذات جراثيم محددة  )أيلضــمان الوضــع الجرثومي للحيوانات المخبرية  

. ويجب الحصــول على مصــادقة طبيب بيطري الم ســســة للوضــع معروفة(أو عادة غير  

 رثومي للمستعمرة الحيوانية قبل المباشرة بعملية شحن األجنة إلى الخارج.الج

ــ ول عن اإلفادة بأن عمليات األجنة وظروف العمل المخبري تجري  -2 الطبيب البيطري مس

 .4.11.3والمادة  .4.11.2السابقتين بالتوافق مع المادتين 

 .4.11.4ة في المادة هو مس ول أيضا  عن تطبيق إجراءات الحماية من المخاطر الموضح -3

ــهر  -4 ــاليات األجنة إلى الخارج والسـ على الطبيب البيطري إعطاء الموافقة على جميع إرسـ

ــاعة  ــليـمة وإرـفاقـها ـبالبضــ ــحـية بطريـقة ســ على ـملء ملـفات جمع األجـنة واإلـفادات الصــ

 المرسلة.

 



 4.11.6المادة 

 الشروط المطبقة على الحيوانات المخبرية الواهبة ذات الوضع الجرثومي المختلف 

ــع الجرثومي  ــروط المطبقة على اإلناث الواهبة لرجنة تختل  وفقا  للوضـ ــارة إلى أن الشـ تجدر اإلشـ

للحيواـنات  المخبرـية التي هي واردة منـها، أي أنـها تتوق  على ـما إذا ـكاـنت المجموـعة الحيوانـية ذات  

 راثيم معروفة أو جراثيم عادية أو مجهولة. ج

ــمن كل مجموعة حيوانية ذات جراثيم معروفة وكل مجموعة ذات   ــاهدة موجودة ض هنا  حيوانات ش

جراثيم عادية ، ويجب إجراء فحوصـات دورية لها منها الفحوصـات البكتريولوجية التي من المفضـل 

والبحث عن جراثيم ممرضـة معينة تختل  وفقا  للفصـائل أشـهر على األقل. 3أن تجرل شـهريا  أو كل 

الحيوانية المعنية والمنطقة الجغرافية. وقد صـدرت توصـيات خاصـة بأنواع بكتير ية محددة ووجودها 

 في مختل  الفصائل الحيوانية المخبرية، وقد تم نشرها في عدة مراجع مختصة ) في نهاية البحث (.

  بالنسبة للوضع الجرثومي المحدد .1

 ( المصــدر األكثر      4.11.1تمثل الحيوانات ذات الوضــع الجرثومي المحدد ) المادة   .أ

 الخاليا التناسـلية (. ويمكن اعتبار األجنة التي تعطيها هذه    Gametesأمشـاج نظافة   

 .المرضيةالحيوانات خالية من الجراثيم  

 ي تعطي األجنة خالية جميعها من  بما أن الذكور التي تعطي النطفة واإلناث التب.   

الجراثيم الممرضة، لذلك يمكن إجراء تشريل الجها  التناسلي لرنثى الواهبة وعزل  

 دام حجرة لرمان البيولوجي عند  األجنة في ظروف خالية من الجراثيم واستخ

 الضرورة.

 ورغم أنه ليس من الضروري في هذه الحالة إجراء عملية غسل األجنة وفقا     ج.

 ، لكنه ينصل بإخضاع  4.11.4للتوصيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 

خض إلى الغسل على مرحلتين أوثالث مراحل. ويجب في كل عملية غسيل   األجنة    

 برفق في وسطها السائبل.    األجنة

 ة  يجب إعطاء إفادة بأن األجنة أخذت من مستعمرة حيوانية قليلة الجراثيم أو معروف  د.  

 لزوم اتخاذ إجراءات خاصة للحمايةالجراثيم ضمن حاوية محصورة مما يعني عدم 

( ( للقضاء على الجراثيمة الممرضة. وتبقى مشكلة  4.11.4من مخاطر محددة )المادة  

 المس ولية على المختبر المستورد   ضرورة وضع اإلناث المتلقية قيد الحجر، وتقع هذه

 لرجنة. 

  التقليدية المعتمدة الشروط  .2



 .  إن المجموعات الحيوانية ذات الجراثيم العادية هي مغلقة وخاضــعة لمراقبة وضــعها أ

يوانات المـستخدمة قد ـسبق لها (. وربما كانت الح  4.11.1) ةباـستمرار الماد الـصحي   

تعرضت لمختل  أنواع الجراثيم المرضية مما يمكن أن ينقل إليها بعض األمراو أن  

وجود أجســام مناعية لديها قابلة للكشــ  أو حتى ظهور أعراو مرضــية عليها. مع   

موجودة في كل   مرـضيةلكن من   الواجب التوـصل إلى معرفة أية جرثومة أو جراثيم  

 مجموعة حيوانية معينة. 

ــلي لرنثى الواهـبة ) الرحم وقنوات البيض و/ أو  .أ ــال الجـها  التـناســ ــتاصــ يـجب اســ

الها إلى مختبر معالجة األجنة. ويجب أن يقوم المبيـضات( في مكان   منفـصل قبل إرـس

بذلك إختصـاصـيون من خارج المختبر  وفي حال تعذر ذلك من األفضـل إبدال ثياب 

الوـقاـية بين المـكانين. وإذا ـكان من المفترو مـعالـجة الحيواـنات الواهـبة  في المختبر 

ا  لتالفي انتـشار المـسببات فيجب تـشريل األجهزة التناـسلية ـضمن حجرة أمينة بيولوجي

 المرضية في المختبر.

ج. بعد اـستاـصال الجها  التناـسلي يـصار إلى جمع األجنة في جو خال من الجراثيم. وتتم 

ــتنادا  لطبيعة الجراثيمعالجة األجنة   ــة المحدد وجودها في المجموعة   ماســ الممرضــ

الحيوانية المخبرية وفقا  لبروتوكوالت الوقاية من المخاطر وخاصــة المتعلقة بغســل 

 وفي دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة. 4.11.4األجنة كما هو وارد في المادة 

ــاـما  مـناعـية أ و تظهر د. إذا ـكاـنت األجـنة الـمأخوذة من الحيواـنات المخبرـية تحوي أجســ

ــة فيـجب ـعدم نقلـها إلى وـحدة حيوانـية أخرل  عليـها عالـمات ـعدول بجراثيم ممرضــ

إال بتطبيق نظام الحجر واســتخدام إناث متلقيات ذات وضــع جرثومي معروف. كما 

ينصح  بوضع الحيوانات قيد الحجر في حال وجود شك في الوضع الصحي للوحدة 

ض الحاالت التي تتعرو فيها األجنة الحيوانية أو اإلناث الواهبات نفســــها. وفي بع

ســـاعة في وســـط يحوي مضـــادات   24لتلوث بكتيري، يجب  رع هذه األجنة لمدة 

ـــبة قـبل حفظـها في الجلـيد أو خالل الفترة الواقـعة بين إ اـلة الجلـيد ونـقل  حيوـية مـناســ

 األجنة إلى المستوعبات.   

ــ. إذا كانت الم سسة المستوردة قد قررت وضع اإلناث المت لقية قيد الحجر حتى التأكد هـ

من وـضعها الـصحي، فيجب تقصي وجود الجراثيم الممرضة التي يراد الحماية منها 

ــم أوالدـها إلى المجموـعة الحيوانـية إال  في اإلـناث المتلقـية بـعد الفـطام. وال يـجب ضــ

 بعد الحصول على نتائ  ُمرضية.

 بالنسبة للوضع الجرثومي المجهول .3

ألجـنة ـناتـجة من حيواـنات تعيش طليـقة أو من مجموـعات حيوانـية مجهوـلة أ.   إذا ـكاـنت ا     

الوضــع الجرثومي فيجب تطبيق جميع إجراءات الحماية ضــد المخاطر الواردة في 



ــبيهـة  4.11.4المـادة  ة. وهـذه االجراءات شــ دوليـة لجمع األجـن ل الجمعيـة اـل ودلـي

ا هي واردة في الفصل بالموصى بها لمعاجة األجنة المأخوذة من حيوانات الشغل كم

ة. وفي أفضـل األحوال يصـار إلى عزل الذكور واإلناث  من  4.9و  4.8 قانون اليابـس

يوما  من تاريخ النزو ) بالنسبة للذكور   15الواهبة عن باقي الحيوانات وفحصها قبل 

( أو تاريخ جمع األجنة ) بالنـسبة لسناث الواهبة (. ومن الممكن أيـضا  ـضم حيوانات 

يم عادية حيث ســـيصـــبل من الممكن خالل فترة من الزمن إعادة تصـــور ذات جراث

أوـضاعها الـصحية الـسابقة من أجل اختـصار الـشروط الـضرورية لمراقبة أوـضاعها 

 الصحية ومعالجة أجنتها.

ب.  يجب اسـتخدام حجرة أمن بيولوجي عند معالجة الحيوانات الواهبة واألنسـجة الناتجة     

 ي وكذلك لمعالجة األجنة.من أعضاء الجها التناسل

ــريل لسناث      ــات إجراء تشـ ــروري بعد جمع األجنة / البويضـ ــبل من الضـ ج.  ربما يصـ

ــة مـحددة يعـمل البـلد  الواهـبة من أـجل التحري عن وجود أمراو أو جراثيم ممرضــ

على الوقاية منها. وفي حال استاصال األجنة بواسطة الجراحة عند اللزوم المستورد  

ة صــغيرة  من ســائل التفويل المســتخدم لكل أنثى واهبة أو عينة من يجب تحليل عين

 المزي  للتحري عن وجود جراثيم مرضية هامة. 

ا  للبروتوكوالت الواردة في دلـيل      ــر مرات على األـقل وفـق د. يـجب غســــل األجـنة عشــ

 Trypsinالجمعية العالمية لجمع األجنة. ومن الضــروري اســتخدام مادة التربســين  

ــك بوجود بعض أنواع   ـــيل في حال الشــ ــارة ذات   Herpesvirusفي الغســ الضــ

 األهمية. 

ــ. يجب على المختبر المصـــدثرحفل األجنة المجلدة حتى انتهاء أعمال التحاليل التي    هـــــ

تجرل للحيوانات المخبرية أو األنســجة أو الســائل. كما يجب أن يقوم طبيب بيطري 

المركز بملء وتوقيع الوثائق الثبوتية المرفقة بالشـهادات الصـحية المعطاة للبضـاعة 

. 

بلد المســتورد يجب نقل األجنة إلى اإلناث المتلقية وهي قيد و. عند وصــول األجنة إلى ال

ــب مع طول  ــات لسناث المتلقية على فترات تتناسـ الحجر. كما يجب إجراء فحوصـ

ــتورد إلى الوقاية منها.  ــعى البلد المسـ ــانة المحددة لرمراو التي يسـ فترات الحضـ

ــات التي تجرل بعد نقل األجنة لسناث المتلقية ــافة للفحوصــ ــا    وباإلضــ يجب أيضــ

أـسبوعا  وقبل ـضمها إلى مجموعات حيوانات   12إخـضاع مواليدها لفحوـصات بعمر 

 التوالد الواقعة خارج مبنى الحجر.

 714.1.المادة 

 



 الشروط المطبقة على تخزين األجنة ونقلها 

يـجب تجمـيد األجـنة المـعدة للتصــــدير في النتروجين الســــاـئل الـطا ج وحفظـها في  .1

 يفة ومطهرة تحوي النتروجين السائل الطا ج.قوارير أو مستوعبات نظ

ــات معقـمة  Ampoulsيـجب حفل األجـنة في ُحـباـبات )أمبوالت   .2 ( أو قوارير أو قشــ

ل  ه من قـب ان مرخ  ـل ة، وفي مـك دـق ة ـب ــحـي ــروط الصــ الشــ ة مع االلتزام ـب ومختوـم

ــدير حيث ال تتعرو األجنة ألي تلوث. وال يجب في  ــلطات البيطرية لبلد التصـ السـ

باة األجنة / في ُحبابات أو قوارير أو قشــات مع بعضــها إال إذا كانت ناتجة النهاية تع

 من نفس األنثى الواهبة.

ــحن في حال تعذر  .3 ــات عند التجليد ) أو قبل الشـ يجب ختم الحبابات والقوارير والقشـ

ــحة عليها وفقا للنظام المعياري  ــاقات تعرب  واضـ ــع لصـ التجليد (  كما يجب وضـ

ــى به في دليل ال ــاقات التعري  IETSجمعية العالمية لنقل األجنة  الموصـ . وفي لصـ

ــعهــا الجرثومي )  يجــب ذكر النوع والمخزون الجيني للحيوانــات الواهبــة  ووضــ

مجموعات بجراثيم مـحددة أو عادية أو غير معروفة ( وتاريخ جمع األجـنة وتجلـيدهاا 

ـــيل تتعلق  ـبإجراءات ـخاصــــة تم وـعددـها وطور نموـها ورقم الـقارورة وأـية تـفاصــ

 استخدامها ) تخصيب في المختبرأو معالجة مجهرية مثال(.

يجب ختم حاويات النتروجين الســائل تحت إشــراف الطبيب البيطري الرســمي قبل  .4

 عملية التصدير.

 يجب عدم تصدير األجنة إال بعد االنتهاء من تنظيم الشهادات البيطرية المطلوبة.  .5

 814.1.المادة 

 ب والمعالجة المجهرية في المختبر إجراءات التخصي

عند إنتاج األجنة عن طريق تخصـيب البويضـات في المختبر يوصـى باسـتخدام النطفة المغسـولة فقط 

الـجة  ــرورة إجراء مـع ـــية. في ـحال ضــ من أـجل الـحد   ـقد ر اإلمـكان من التعرو للجراثيم المرضــ

ـــفافة   يـجب احترام مراحل الوقاية من ،   Zona Pellucidaمجهرية لرجـنة مع اخترا  المنطـقة الشــ

ــى درجة  ــةالمخاطر إلى أقصـ ــل   )خاصـ ــيل( كما هو وارد في الفصـ وذلك قبل   4.10إجراءات الغسـ

 المباشرة بمعالجة األجنة.

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 


