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المادة 4.11.1
الوضع الجرثومي للمجموعات الحيوانية المخبرية
يتم عادة االحتفاظ بقطعان األنواع واألنماط الجينية المختلفة للحيوانات المخبرية داخل أماكن خاصة،
ويعتمد وضعها الجرثومي إلى حد كبير على النظام الذي تشكلت فيه القطعان واستمراريتها .وفي هذا
الفصل ،تعتبر الحالة الجرثومية للقطعان مقسمة الى ثالثة أنواع رئيسية هي" :محددة"" ،تقليدية" و
"غير محددة" .والقطعان ذات الوضع الجرثومي المحددة هي تلك التي ،في البداية على األقل ،تكون
الحيوانات خالية تماما من العوامل المرضية وغير المرضية (على سبيل المثال ،) gnotobioticعلى
الرغم من أن األمر ينتهي في بعض األحيان بخليط من العوامل المعروفة وغير المرضية .وفي كلتا
الحالتين ،يتم االحتفاظ بالقطعان المحددة في غرف خاضعة للمراقبة الشديدة مع وجود بروتوكوالت
صارمة الستبعاد جميع المصادر المحتملة للتلوث الجرثومي غير المرغوب فيه .والقطعان ذات الوضع
التقليدي هي تلك التي يتم فيها االحتفاظ بالحيوانات في مستعمرات مغلقة ولكن قد توجد عوامل مرضية
معروفة ("محددة") وكذلك عوامل غير مرضية .في حين أن بروتوكوالت إدارة القطعان التقليدية قد
تكون أقل صرامة من بروتوكوالت القطعان معروفة الوضع الجرثومي المحدد ،فقد تم تنظيمها للتحكم
في المصادر المحتملة للتلوث .ويتم اتخاذ احتياطات بسيطة خالية من التلوث (مثل تعقيم الطعام
والفراش) لضمان عدم تلوث الحيوانات بأي من بكتريا الدقيقة غير المرغوب فيها في األمعاء .قد يتم
االحتفاظ أخيرا بالحيوانات المخبرية في قطعان غير محددة الجراثيم ودون قيود بينها حيوانات خارج
المزرعة.
يجب مراقبة الوضـع الصـحي للمسـتعمرات الحيوانية ذات الوضـع الجرثومي المحدد أو العادي مر ة
واحدة كل ثالثة أشــهر وإجراء الفحوصــات البكتيرية والفيروســية والطفيلية والمصــلية وغيرها التي
تسـتخدم حيوانات شـاهدة محضـرة مسـبقا لهذا الغرو ،أو تسـتخدم حيوانات أخرل ممثلة للمسـتعمرة
الحيوانية .والذكور الكبيرة السن التي أنجبت مواليد كثيرة تختار خصيصا لهذا الغرو.

إن هدف المراقبة الصـحية الرسـمية ألجنة القوارو واألرانب المخبرية المعدة للتصـدير إلى مختل
أنحاء العالم هو من أجل تأمين الســـيطرة على جراثيم مرضـــية محددة يمكن أن تلوث األجنة ،وكذلك
منع انتقال األمراو إلى الحيوانات المتلقية التي تزرع فيها األجنة باإلضافة إلى ذريتها والمستعمرات
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
أو غير معروفة الوضعي الجرثومي.
المادة 4.11.2
الشروط المطبقة على فريق جمع األجنة
فريق جمع األجنة هو مجموعة من الفنيين المختصـــين في عمليات جمع ومعالجة وحفل البويضـــات
واألجنة .ويضم الفريق اختصاصيا واحدا على األقل على مستول عال من الخبرة.
يجب على الفريق االلتزام بمجموعة من الشروط هي التالية:
 .1أن يكون تحت إشراف خبير اختصاصي
 .2يكون الخبير مســــ وال عن جميع نشــــاطات الفريق وخاصــــة فيما يتعلق بمعرفة الوضــــع
الجرثومي لحيوانات المســـتعمرة والوضـــع الصـــحي للحيوانات الواهبة وااللتزام بالشـــروط
الصــــحيـة المطلوبـة خالل عمليـات معـالجـة األجنـة واألعمـال الجراحيـة ،وإجراءات التطهير
والســــالمة الصــــحيـة .كمـا يجـب أن يكون الخبير المســــ ول عن الفريق تحـت إمرة الطبيـب
البيطري مدير الم سسة.
 .3على الطبيـب البيطري مـدير الم ســــســــة أن يكون حـائزا على شــــهـادة أورخصــــة للعنـايـة
بـالحيوانـات المخبريـة ،وأن يكون قـادرا بشــــكـل خـاة على إدارة عمليـات تحضــــير األجنـة
وتجهيزها للتصـدير إلى كافة أنحاء العالم .وكذلك تعود إليه مسـ ولية السـهر على تطبيق بنود
البروتوكوالت بحيث أنها تتوافق مع الشـروط الصـحية وتطبيقها على المسـتعمرات المخبرية.
وهو مســـ ول أيضــــا عن إعطاء اإلفادات بأن عمليات معالجة األجنة والمنشـــ ت المخبرية
تستجيب للشروط الواردة في هذا الفصل.
 .4يجب أن يتلقى أعضــاء الفريق التدريب الفني المناســب المتعلق بتقنيات العمل ومبادو الوقاية
غيرالملوثة في معالجة األجنة.وإن احتماالت تســبب بعض
من األمراو واســتخدام التقنيات
ثة
الجراثيم المرضــبة بأمراو انتقالية لسنســان يجب تحديدها وتوضــيحها جيدا لجميع العاملين
في المشروع من أجل تالفي تلوث الحيوانات المخبرية بجراثيم بشرية (والعكس أيضا).
 .5يجب وضـــع المعايير الصـــحية الشـــديدة الدقة وتطبيقها من أجل تالفي انتقال أي مرو إلى
الحيوانـات الواهبـة والحيوانـات المخبريـة وأمكنـة العمـل والتجهيزات المســــتخـدمـة كمـا يجـب
اتخـاذ االحتيـاطـات الال مـة لمنع الموظفين من التنقـل بحريـة بين أيـة وحـدة لمعـالجـة األجنـة
والوحدات الممـاثلـة لهـا وخاصــــة بعـد ان يكون الموظفون قد تعرضــــوا لعـدول حيوانات في
منشات اخرل.

 .6يجب أن تتوافر لفريق جمع األجنة األماكن والتجهيزات الال مة لرعمال التالية:
أ .جمع األجنة
ث
ب .تحضير و معالجة األجنة في موقع دائم أو داخل مختبر نقال
ج .حفل األجنة.
 .7يتحمل الطبيب البيطري مدير الم ســـســـة مســـ ولية الســـهر على تنظيم ملفات كاملة تتعلق
بالحيوانات واألجنة وســير عمليات جمع األجنة ومعالجتها وتخزينها .ويجب أيضــا اســتخدام
اسـتمارات لجمع المعلومات مشـابهة للتي يسـتخدمها دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة IETS
المطبقـة على حيوانات التربيـة الســــتخـدامهـا عنـد الحـاجة ،وجمع البيـانات المتعلقـة مثال بتحـديد
الجينات الوراثية للحيوانات الواهبة لرجنة ومستول نوعية الجنين ومرحلة نموه .كما يتوجب
على فريق جمع األجنة إمسـا سـجل خاة بنشـاطاته تبر ها للسـلطة البيطرية خالل مراقبتها
ألعماله تحفل لمدة السنتين التاليتين لتصدير األجنة على األقل.
 .8إذا كان فريق الجمع مكلفا بتصـــدير األجنة ســـوف يتوجب عليه الحصـــول على ترخي من
السـلطة المسـ ولة والخضـوع للمراقبة الدورية التي من المسـتحسـن أن تكون سـنوية وأن يقوم بها
طبيب بيطري رســمي من أجل التأكد من االلتزام باإلجراءات المتعلقة بالشــروط الصــحية لجمع
األجنة ومعالجتها وتخزينها.
المادة 4.11.3
الشروط المطبقة على مختبر تحضير و معالجة األجنة
مختبر معالجة اآلجنة هو م ســســة يســتخدمها فريق جمع األجنة من اإلناث الواهبة ( أو من جها ها
التناسـلي المنزوع منها) ومن محاليل جمعها ثم يصـار إلى فحصـها واسـتكمال جميع عمليات المعالجة
المطلوبـة كـالغســــيـل والحفل بـالتبريـد قبـل التخزين ووضــــع اآلجنـة قيـد الحجر بـانتظـار نتـائ عمليـات
التشـخي  .ويكون مختبر معالجة اآلجنة إما قسـم من وحدة من المنشـ ت صـممت خصـيصـا لعمليات
الجمع والمعالجة ،أو قســم من مبنى مســتخدم حاليا تم ترتيبه لهذا الهدف .ويمكن أن يكون هذا القســم
ضمن مكان تربية اإلناث الواهبة ،ولكن يجب في هذه الحالة فصلها عن باقي الحيوانات.
هنا شروط أخرل هي التالية:
 -1يجب وضـــع مختبر معالجة األجنة تحت إشـــراف الطبيب البيطري مدير الم ســـســـة وتحت
المراقبة المنتظمة لطبيب بيطري رسمي.
 -2عنـدمـا تكون األجنـة قيـد المعـالجـة معـدة للتصــــدير ويتم تحضــــيرهـا قبـل حفظهـا في إمبوالت
وقوارير وقشات ،ال يجب القيام بأية عملية معالجة لرجنة ذات مستول صحي أدنى.

 -3يجب أن تســتخدم في بناء مختبر معالجة األجنة مواد أولية تســمل بالتنظي والتطهير الفعال.
ويجـب إجراء العمليـات األخيرة بكثرة وعلى الـدوام قبـل وبعـد كـل عمليـة معـالجـة أجنـة معـدة
للتصدير.

المادة 4.11.4
إدارة المخاطر
مع االخـذ بعين االعتبـار امكـانيـة نقـل المرو تعتبر عمليـة نقـل األجنـة المجموعـة من الجســــم الحي
بالنســبة إلمكانية انتقال األمراو طريقة لنقل الصــفات الوراثية الحيوانية ذات مخاطر ضــعيفة جدا.
ومهما كانت الفصــيلة الحيوانية المســتخدمة فهنا ثالث مراحل في عملية نقل األجنة تحدد المســتول
النهائي لمستول المخاطر كالتالي:
 -1المرحلة األولى تتعلق بإمكانية وجود مخاطر تلوث األجنة تتوق

على العناصر التالية:

الوضع الصحي الحيواني في بلد المصدر و/أو منطقة التصدير
أ -الوضع المرضي في بلد او منطقة التصدير،
ب -الوضــــع الجرثومي للمجموعـة الحيوانيـة المخبريـة ( أي حيوانـات ذات جراثيم محـددة
الهوية أو حيوانات عادية أو حيوانات ذات وضــــع جرثومي غير معروف) ،والوضــــع
الصحي لسناث الواهبة التي ت خذ منها األجنة
ج -الخصـائ المرضـية للجراثيم المحددة التي تسـعى السـلطة البيطرية في البلد المسـتورد
للوقاية منها.
 -2المرحلـة الثـانيـة تتعلق بتخفيض مســــتول المخـاطر بفضــــل عمليـات معالجة األجنة المعتمدة
دوليا والواردة معاييرها في دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة  .وعمليات المعالجة هي التالية:
أ -بالنسبة للوضع الجرثومي للحيوانات المخبرية:
يجب غســل األجنة لعشــر مرات على األقل بســائل تركيز  1%بين كل غســيل ورخر مع
استخدام ماصة جديدة لنقل أجنة عند كل غسيل.
ب -األجنة الواردة من أنثى واهبة واحدة يمكن فقط غســلها مع بعضــها مع اإلشــارة إلى أن
عدد األجنة المسموح بغسلها معا يجب أن اليتعدل العشرة.

ج -في حـال ضــــرورة إجراء عمليـات تعطيـل أو القضــــاء على بعض الفيروســــات ( مثـل
 ) Herpes virusيجب تعديل عملية غســيل األجنة القانونية لزيادة عدد مرات الغســيل
مع إضافة مادة تربسين كما هو وارد في دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة . IETS
د -بعد عمليات الغسـيل يجب فح المنطقة الشـفافة  Zona pellucidaمجهريا لكل جنين
على كامل مســاحتها بتضــخيم  50مرة على األقل واإلفادة بأن المنطقة ســالمة وخالية من
أية مواد الصقة ( باستثناء مادة موسين ( )Mucineالمستخدمة ألجنة األرانب.
 -3المرحلة الثالثة تطبق على األمراو التي تســعى الســلطة البيطرية في البلد المســتورد للوقاية
منها ،وتتعلق بطر تخفيض مستول األخطار الناتجة من العمليات التالية:

أ -الرصـد الوبائي بعد جمع األجنة للوضـع الجرثومي للمجموعة الحيوانية المخبرية الواهبة
بـاالســــتنـادالى فترات الحضــــانـة المحـددة لرمراو التي يجـب الوقـايـة منهـا من أجـل تحـديـد
الوضــــع الصــــحي للحيوانـات المخبر يـة بتـأ ثير رجعي في فترة تخزين األجنـة في بلـد
المصدر( بالنسبة لرصناف الحيوانية التي يمكن حفل أجنتها بالتجليد).
ب -فح الحيوانات الواهبة بعد الذبل أو عينات أخرل كالدم وسوائل األجنة (بالشط )
واألجنة غير القابلة للحياة في مختبر للتفتيش عن وجود عوامل مرضية محددة.
المادة 4.11.5
الشروط المطبقة على فريق االجنة و طبيب بيطري المؤسسة
-1

يتحمل الطبيب البيطري مســ ولية التأكد من تطبيق أعمال الفحوصــات الصــحية الال مة
لضــمان الوضــع الجرثومي للحيوانات المخبرية (أي حيوانات مخبرية ذات جراثيم محددة
أو عادة غير معروفة) .ويجب الحصــول على مصــادقة طبيب بيطري الم ســســة للوضــع
الجرثومي للمستعمرة الحيوانية قبل المباشرة بعملية شحن األجنة إلى الخارج.

-2

الطبيب البيطري مســ ول عن اإلفادة بأن عمليات األجنة وظروف العمل المخبري تجري
بالتوافق مع المادتين السابقتين  .4.11.2والمادة .4.11.3

-3

هو مس ول أيضا عن تطبيق إجراءات الحماية من المخاطر الموضحة في المادة 4.11.4.

-4

على الطبيب البيطري إعطاء الموافقة على جميع إرســـاليات األجنة إلى الخارج والســـهر
على مـلء ملفـات جمع األجنـة واإلفـادات الصــــحيـة بطريقـة ســــليمـة وإرفـاقهـا بـالبضــــاعة
المرسلة.

المادة 4.11.6
الشروط المطبقة على الحيوانات المخبرية الواهبة ذات الوضع الجرثومي المختلف
تجدر اإلشـــارة إلى أن الشـــروط المطبقة على اإلناث الواهبة لرجنة تختل وفقا للوضـــع الجرثومي
للحيوانـات المخبريـة التي هي واردة منهـا ،أي أنهـا تتوق على مـا إذا كـانـت المجموعـة الحيوانيـة ذات
جراثيم معروفة أو جراثيم عادية أو مجهولة.
هنا حيوانات شــاهدة موجودة ضــمن كل مجموعة حيوانية ذات جراثيم معروفة وكل مجموعة ذات
جراثيم عادية  ،ويجب إجراء فحوصـات دورية لها منها الفحوصـات البكتريولوجية التي من المفضـل
أن تجرل شـهريا أو كل 3أشـهر على األقل .والبحث عن جراثيم ممرضـة معينة تختل وفقا للفصـائل
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 ).
 .1بالنسبة للوضع الجرثومي المحدد
أ.

تمثل الحيوانات ذات الوضــع الجرثومي المحدد ( المادة  ) 4.11.1المصــدر األكثر
نظافة أمشـاج  Gametesالخاليا التناسـلية ) .ويمكن اعتبار األجنة التي تعطيها هذه
الحيوانات خالية من الجراثيم المرضية.

ب.

بما أن الذكور التي تعطي النطفة واإلناث التي تعطي األجنة خالية جميعها من
الجراثيم الممرضة ،لذلك يمكن إجراء تشريل الجها التناسلي لرنثى الواهبة وعزل
األجنة في ظروف خالية من الجراثيم واستخدام حجرة لرمان البيولوجي عند
الضرورة.

ج .ورغم أنه ليس من الضروري في هذه الحالة إجراء عملية غسل األجنة وفقا
للتوصيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة  ، 4.11.4لكنه ينصل بإخضاع
األجنة إلى الغسل على مرحلتين أوثالث مراحل .ويجب في كل عملية غسيل خض
األجنة برفق في وسطها السائبل.
د.

يجب إعطاء إفادة بأن األجنة أخذت من مستعمرة حيوانية قليلة الجراثيم أو معروفة
الجراثيم ضمن حاوية محصورة مما يعني عدم لزوم اتخاذ إجراءات خاصة للحماية
من مخاطر محددة (المادة  ) )4.11.4للقضاء على الجراثيمة الممرضة .وتبقى مشكلة
ضرورة وضع اإلناث المتلقية قيد الحجر ،وتقع هذه المس ولية على المختبر المستورد
لرجنة.

 .2الشروط التقليدية المعتمدة

أ .إن المجموعات الحيوانية ذات الجراثيم العادية هي مغلقة وخاضــعة لمراقبة وضــعها
الصـحي باسـتمرار المادة ( .) 4.11.1وربما كانت الحيوانات المسـتخدمة قد سـبق لها
أن تعرضت لمختل أنواع الجراثيم المرضية مما يمكن أن ينقل إليها بعض األمراو
مع وجود أجســام مناعية لديها قابلة للكشـ أو حتى ظهور أعراو مرضــية عليها.
لكن من الواجب التوصـل إلى معرفة أية جرثومة أو جراثيم مرضـية موجودة في كل
مجموعة حيوانية معينة.
أ .يجـب اســــتاصــــال الجهـا التنـاســــلي لرنثى الواهبـة ( الرحم وقنوات البيض و /أو
المبيضـات) في مكان منفصـل قبل إرسـالها إلى مختبر معالجة األجنة .ويجب أن يقوم
بذلك إختصـاصـيون من خارج المختبر وفي حال تعذر ذلك من األفضـل إبدال ثياب
الوقـايـة بين المكـانين .وإذا كـان من المفترو معـالجـة الحيوانـات الواهبـة في المختبر
فيجب تشـريل األجهزة التناسـلية ضـمن حجرة أمينة بيولوجيا لتالفي انتشـار المسـببات
المرضية في المختبر.
ج .بعد اسـتاصـال الجها التناسـلي يصـار إلى جمع األجنة في جو خال من الجراثيم .وتتم
معالجة األجنة اســــتنادا لطبيعة الجراثيم الممرضــــة المحدد وجودها في المجموعة
الحيوانية المخبرية وفقا لبروتوكوالت الوقاية من المخاطر وخاصــة المتعلقة بغســل
األجنة كما هو وارد في المادة  4.11.4وفي دليل الجمعية الدولية لنقل األجنة.
د .إذا كـانـت األجنـة المـأخوذة من الحيوانـات المخبريـة تحوي أجســــامـا منـاعيـة أو تظهر
عليهـا عالمـات عـدول بجراثيم ممرضــــة فيجـب عـدم نقلهـا إلى وحـدة حيوانيـة أخرل
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
الحيوانية أو اإلناث الواهبات نفســــها .وفي بعض الحاالت التي تتعرو فيها األجنة
لتلوث بكتيري ،يجب رع هذه األجنة لمدة  24ســـاعة في وســـط يحوي مضـــادات
حيويـة منـاســــبـة قبـل حفظهـا في الجليـد أو خالل الفترة الواقعـة بين إ الـة الجليـد ونقـل
األجنة إلى المستوعبات.
هـــ .إذا كانت الم سسة المستوردة قد قررت وضع اإلناث المتلقية قيد الحجر حتى التأكد
من وضـعها الصـحي ،فيجب تقصي وجود الجراثيم الممرضة التي يراد الحماية منها
في اإلنـاث المتلقيـة بعـد الفطـام .وال يجـب ضــــم أوالدهـا إلى المجموعـة الحيوانيـة إال
بعد الحصول على نتائ ُمرضية.
 .3بالنسبة للوضع الجرثومي المجهول
أ .إذا كـانـت األجنـة نـاتجـة من حيوانـات تعيش طليقـة أو من مجموعـات حيوانيـة مجهولـة
الوضــع الجرثومي فيجب تطبيق جميع إجراءات الحماية ضــد المخاطر الواردة في

المـادة  4.11.4ودليـل الجمعيـة الـدوليـة لجمع األجنـة .وهـذه االجراءات شــــبيهـة
بالموصى بها لمعاجة األجنة المأخوذة من حيوانات الشغل كما هي واردة في الفصل
 4.8و 4.9من قانون اليابسـة .وفي أفضـل األحوال يصـار إلى عزل الذكور واإلناث
الواهبة عن باقي الحيوانات وفحصها قبل  15يوما من تاريخ النزو ( بالنسبة للذكور
) أو تاريخ جمع األجنة ( بالنسـبة لسناث الواهبة ) .ومن الممكن أيضـا ضـم حيوانات
ذات جراثيم عادية حيث ســـيصـــبل من الممكن خالل فترة من الزمن إعادة تصـــور
أوضـاعها الصـحية السـابقة من أجل اختصـار الشـروط الضـرورية لمراقبة أوضـاعها
الصحية ومعالجة أجنتها.
ب .يجب اسـتخدام حجرة أمن بيولوجي عند معالجة الحيوانات الواهبة واألنسـجة الناتجة
من أعضاء الجها التناسلي وكذلك لمعالجة األجنة.
ج .ربما يصـــبل من الضـــروري بعد جمع األجنة  /البويضـــات إجراء تشـــريل لسناث
الواهبـة من أجـل التحري عن وجود أمراو أو جراثيم ممرضــــة محـددة يعمـل البلـد
المستورد على الوقاية منها .وفي حال استاصال األجنة بواسطة الجراحة عند اللزوم
يجب تحليل عينة صــغيرة من ســائل التفويل المســتخدم لكل أنثى واهبة أو عينة من
المزي للتحري عن وجود جراثيم مرضية هامة.
د .يجـب غســــل األجنـة عشــــر مرات على األقـل وفقـا للبروتوكوالت الواردة في دليـل
الجمعية العالمية لجمع األجنة .ومن الضــروري اســتخدام مادة التربســين Trypsin
في الغســــيـل في حال الشــــك بوجود بعض أنواع  Herpesvirusالضــــارة ذات
األهمية.
هـــــــ .يجب على المختبر المصــدثرحفل األجنة المجلدة حتى انتهاء أعمال التحاليل التي
تجرل للحيوانات المخبرية أو األنســجة أو الســائل .كما يجب أن يقوم طبيب بيطري
المركز بملء وتوقيع الوثائق الثبوتية المرفقة بالشـهادات الصـحية المعطاة للبضـاعة
.
و .عند وصــول األجنة إلى البلد المســتورد يجب نقل األجنة إلى اإلناث المتلقية وهي قيد
الحجر .كما يجب إجراء فحوصـــات لسناث المتلقية على فترات تتناســـب مع طول
فترات الحضـــانة المحددة لرمراو التي يســـعى البلد المســـتورد إلى الوقاية منها.
وباإلضــــافة للفحوصــــات التي تجرل بعد نقل األجنة لسناث المتلقية يجب أيضــــا
إخضـاع مواليدها لفحوصـات بعمر  12أسـبوعا وقبل ضـمها إلى مجموعات حيوانات
التوالد الواقعة خارج مبنى الحجر.
المادة 4.11.7

الشروط المطبقة على تخزين األجنة ونقلها
 .1يجـب تجميـد األجنـة المعـدة للتصــــدير في النتروجين الســــائـل الطـا ج وحفظهـا في
قوارير أو مستوعبات نظيفة ومطهرة تحوي النتروجين السائل الطا ج.
 .2يجـب حفل األجنـة في ُحبـابـات (أمبوالت  ) Ampoulsأو قوارير أو قشــــات معقمـة
ومختومـة مع االلتزام بـالشــــروط الصــــحيـة بـدقـة ،وفي مكـان مرخ لـه من قبـل
الســـلطات البيطرية لبلد التصـــدير حيث ال تتعرو األجنة ألي تلوث .وال يجب في
النهاية تعباة األجنة  /في ُحبابات أو قوارير أو قشــات مع بعضــها إال إذا كانت ناتجة
من نفس األنثى الواهبة.
 .3يجب ختم الحبابات والقوارير والقشـــات عند التجليد ( أو قبل الشـــحن في حال تعذر
التجليد ) كما يجب وضـــع لصـــاقات تعرب واضـــحة عليها وفقا للنظام المعياري
الموصـــى به في دليل الجمعية العالمية لنقل األجنة  .IETSوفي لصـــاقات التعري
يجــب ذكر النوع والمخزون الجيني للحيوانــات الواهبــة ووضــــعهــا الجرثومي (
مجموعات بجراثيم محـددة أو عادية أو غير معروفة ) وتاريخ جمع األجنـة وتجليـدهاا
وعـددهـا وطور نموهـا ورقم القـارورة وأيـة تفـاصــــيـل تتعلق بـإجراءات خـاصــــة تم
استخدامها ( تخصيب في المختبرأو معالجة مجهرية مثال).
 .4يجب ختم حاويات النتروجين الســائل تحت إشــراف الطبيب البيطري الرســمي قبل
عملية التصدير.
 .5يجب عدم تصدير األجنة إال بعد االنتهاء من تنظيم الشهادات البيطرية المطلوبة.
المادة 4.11.8
إجراءات التخصيب والمعالجة المجهرية في المختبر
عند إنتاج األجنة عن طريق تخصـيب البويضـات في المختبر يوصـى باسـتخدام النطفة المغسـولة فقط
من أجـل الحـد قـد ر اإلمكـان من التعرو للجراثيم المرضــــيـة .في حـال ضــــرورة إجراء معـالجـة
مجهرية لرجنـة مع اخترا المنطقـة الشــــفـافة  ، Zona Pellucidaيجـب احترام مراحل الوقاية من
المخاطر إلى أقصـــى درجة (خاصـــة إجراءات الغســـيل) كما هو وارد في الفصـــل  4.10وذلك قبل
المباشرة بمعالجة األجنة.
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