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 4.8الفصل  
  المجموعةجنة األ جمع ومعالجة
  للمواشي والخيول من الجسم الحي

COLLECTION AND PROCESSING OF 

IN VIVO DERIVED EMBRYOS FROM LIVESTOCK AND HORSES 
 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)

______________________________________  
 

  4.8.1المادة 

  هدف المراقبة الصحية 
  

تـأمين إلـى جنة المنتجة من الجسم الحي والمعدة للتصدير الخارجي األتهدف المراقبة الصحية الرسمية المفروضة على 
مرضي محدد مرتبط باألجنة يمكن أن تنقلها معها، كما تهدف إلى تالفي نقل العدوى إلناث األبقـار  عامل أيخلوها من 

  .اصنة لألجنة وذريتهاالح
  

  4.8.2المادة 

  فريق جمع األجنةالمطبقة على شروط ال
  

طبيـب بيطـري واحـد علـى األقـل، يقومـون بعمليـات جمـع األجنـة  الخبـراء بيـنهمفريق جمع األجنة هو مجموعة مـن 
  ومعالجتها وتخزينها. يجب أن تتوافر في الفريق الشروط التالية:

  

  ل على ترخيص من السلطة المختصة.يجب أن يكون الفريق حاص   - 1
   

  .يقوم بعملية اإلشراف على الفريقهذا الفريق طبيب بيطري  يتضمنيجب أن   -2
  
سـالمة العـن جميـع أعمـال الفريـق، وخاصـة التأكـد مـن  يب البيطري المعين للفريـق مسـؤوالً الطبيجب أن يكون   - 3

 الجراحيـةثناء التعامل مع اإلناث الواهبة والقيام بالعمليات الصحية أ بالشروطوااللتزام الواهبة،  لحيوانات ل الصحية
  .الصحيةواإلجراءات وكافة أعمال التطهير لها 

  

4 -   ً    أن يكون أفراد الفريق مـدربين تمامـا علـى طـرق الوقايـة مـن األمـراض ومبادئهـا، وأن يلتزمـوا التزامـا تامـا
  حدوث أي عدوى. عبالقواعد الصحية بدقة لمن          

  
  يجب أن تتوافر للفريق التجهيزات والمعدات الالزمة لتأمين األعمال التالية:  -5
  

  جمع األجنة؛ -أ
  
  ؛متنقلمعالجة األجنة في مختبر ثابت أو  -ب 
  



  تخزين األجنة. -ج
   
  .نشآت غير أنه ال ضرورة لوجود التجهيزات المذكورة في نفس الم 
  

  اص بنشاطاته يقدمه للكشف من قبل السلطة البيطرية لمدة سنتين يجب على فريق جمع األجنة اإلمساك بسجل خ   -6
  على األقل التاليتين لعملية تصدير األجنة.     

  
  على األقل، يقوم بها طبيب بيطري في السنةً يجب أن يخضع فريق جمع األجنة للكشف المنتظم، مرة واحدة   - 7

  مع األجنة ومعالجتها وتخزينها. رسمي للتأكد من االلتزام بالقواعد الصحية عند ج      
  

  4.8.3المادة 

 التحضيرالشروط المفروضة على مختبرات 
  

 هـا،جمع أمـاكنترسل إليها األجنة من  نشأةيكون المختبر المستخدم من قبل فريق جمع األجنة ثابتاً  أو متحركاً . وهو م
  يد والتخزين. ل والفحص والتحضير للتجميالغسكويجري فحصها ومعالجتها وفقاً لألصول 

جهـز لهـذا وميعتبر المختبر الثابت قسم من بناء أنشئ خصيصاً ألعمال جمع األجنة ومعالجتهـا، أو قسـم مـن بنـاء قـائم 
تواجد إناث األبقار صاحبة األجنة. فـي كلتـا الحـالتين يجـب أن يكـون مكـان  ماكنالغرض. ويمكن أن يكون واقعاً  في ا

ات. وسواًء كانت المختبرات ثابتة أو متحركة فيجـب أن تكـون منفصـلة تمامـا ً عـن المختبر منفصالً  عن مكان الحيوان
  المناطق المتسخة (مكان العناية بالحيوانات) والمكان النظيف المعد لتحضير األجنة.

  
  يجب من ناحية أخرى: 
  
لطبيب بيطري  المنتظم  الكشفوضع مختبر التحضير تحت اإلشراف المباشر لطبيب بيطري المعين للفريق و  -1

  رسمي.
  
يجب االمتناع عن معالجة أية أجنـة بمسـتوى صـحي أدنـى عنـد تحضـير األجنـة المعـدة للتصـدير قبـل حفظهـا فـي  -2

  انبوالت أو قارورات أو قشات.
  
  يجب أن يكون مختبر التحضير محميا ً من القوارض والحشرات. -3
   

بالتنظيف الشديد والتطهير. ويتم ذلك بشكل منتظم ودائما ً قبل يجب أن يتم بناء مختبر التحضيرباستخدام مواد تسمح  -4
  أو بعد تحضير األجنة للتصدير.

  
  

  4.8.4المادة 

   
  الواهبة لألجنةشروط قبول الحيوانات 

  
  األجنة  مصدراإلناث   -1

 فةاألجنة، وأن تكون مشر مصدراث يجب أن تتوفر للسلطة البيطرية المعلومات الالزمة عن قطيع منشأ اإلن .أ
  عليها.    

 



واردة من قطيع فرضت عليه السلطة البيطرية قيودا ً لها عالقة بالئحة   ةاألجن  مصدريجب أال تكون الحيوانات   .ب 
OIE  اليابسة) غير  قانون من 1.3 الفصللألمراض أو مسبباتها بالنسبة لألجناس الحيوانية المعنية (راجع

(راجع المادة  لنقل األجنة بالنسبة ألجناس األجنة المجموعة للجمعية العالمية )أ( األمراض المصنفة في الفئة 
4.8.14  )1( . 

 

مسؤول  يجب إخضاع الحيوانات صاحبة األجنة وقت جمع األجنة لفحص سريري يقوم به طبيب بيطري .ج
  بإشراف الطبيب البيطري المعين للفريق للتأكد من خلو اإلناث من األمراض.

  

  الذكور المانحة للنطفة -2
  

  . 4.6يجب جمع النطفة الالزمة للتلقيح االصطناعي لإلناث صاحبة األجنة وفقاً ألحكام الفصل     -أ    
  

   إذا نفق الثور المـانح للنطفـة المسـتخدمة فـي تخصـيب اإلنـاث صـاحبة األجنـة ، أو كـان وضـعه الصـحي غيـر   -ب  
  ي هذه الحالة طلب إجراء ، يمكن فذات مخاطر أو   معدية أمراض  أو عدة محدد معروف بالنسبة لمرض     
  حوصات إضافية لإلنـاث صـاحبة األجنـة المخصـبة وذلـك بعـد جمـع األجنـة منهـا للتأكـد مـن عـدم إصـابتها ف     
ــة      ــة مــن النطف ــتلخص بفحــص جرعــة جزئي ــة ت ــة بديل ــى طريق ــا يمكــن اللجــوء إل ــاألمراض المــذكورة. كم   ب
  المسحوبة يجرى بنفس التاريخ.    

  
 فرض على الثيران شروطأن ت ب اإلناث. يجلنـزو الطبيعي أو نطفة طازجة في تخصيب ا استخدام في حال -ج

  .المعنية وفقاً للفصيلة الحيوانية 4.6صحية كما هي موضحة في الفصل 
  

  4.8.5المادة 

  الحماية من المخاطر
  

ا ذات مخاطر تكاد ال تـذكر. تعتبر عملية نقل األجنة المجموعة من الجسم الحي ونقل المواد الوراثية الحيوانية بواسطته
  :   هناك ثالثة مراحل في عملية نقل األجنة تحدد المستوى النهائي لألخطار وهيفومهما كانت الفصيلة الحيوانية المعنية 

  
 األجنـةمـن تصـنيف الجمعيـة العالميـة لنقـل  1المرحلة األولى: تنطبق على األمراض غير المصنفة فـي الفئـة  -1

 ق بتلوث محتمل لألجنة المرتبطة باألمور التالية:وتتعل)، 4.8.14(المادة 
  

  الوضع الصحي الحيواني لبلد المنشأ و/أو منطقة التصدير؛ –أ 
  
  الوضع الصحي لقطيع المنشأ لإلناث صاحبة األجنة واألجنة المنتجة؛  -ب 
 

  المستورد.الخصائص المرضية لمسببات أمراض محددة ذات األهمية بالنسبة للسلطة البيطرية في البلد  -ج
  
المرحلة الثانية: تتعلق بالحد من مخـاطر انتقـال األمـراض باسـتخدام بعـض الطـرق المعتمـدة عالميـاً لمعالجـة         -2

  دليل الجمعية العالمية لنقل األجنة وهي التالية: األجنة والمفصلة في
  

اسـتخدام ماصـة يل واآلخـر بين الغس% 1بنسبة ممددة ل يلامرات على األقل في مح 10يجب غسل األجنة   -أ 
  جديدة في كل مرة لنقل األجنة بعد كل غسيل.

  
  يجب غسل األجنة مع بعضها إذا كانت واردة من أنثى واحدة فقط، وال يجب غسل أكثر من عشرة أجنة مع  -ب          

  بعضها في نفس الوقت.              



  
مـرض أوجسـكي  فيـروس Herpes virus-1(ا عليهعند الحاجة إلى تعطيل بعض الفيروسات أو القضاء  -ج

كما هـو  Trypsin التريبسينأنزيم مثالً)، يجب تعديل طريقة الغسيل القياسية لزيادة مرات الغسيل إلضافة 
  . )2(المالحظة  IETSمفصل في دليل الجمعية العالمية لنقل األجنة 

  
لكـل جنـين بواسـطة  Zona Pellucidaبعـد الغسـيل يجـب إجـراء فحـص كامـل لسـطح المنطقـة الشـفافة   -د 

سـليمة وخاليـة مـن كـل مـادة ضعفاً على األقل؛ كما يجب تنظيم إفادة بأن هـذه المنطقـة  50التضخيم المجهري 
  ملتصقة بها.

  
: يجب إرفاق جميع إرساليات األجنـة بإفـادة يوقعهـا الطبيـب البيطـري المعـين للفريـق يفيـد فيهـا أن ةمالحظ [

  ] بكاملهامت عمليات معالجة األجنة قد ت
  

 IETS األجنـةمـن الئحـة الجمعيـة العالميـة لنقـل  1المرحلة الثالثة: تنطبق على األمراض غير المصنفة في الفئة  -3
)، وذات األهمية بالنسبة للسـلطة البيطريـة للبلـد المسـتورد. وتتضـمن هـذه المرحلـة الحـد مـن 4.8.14(المادة 

 المخاطر الناتجة من:
  

ع األجنة للحيوانات الواهبة والقطيع الواهب إستنادا ً إلى فترات الحضانة المعترف  المراقبة الصحية بعد جم  -أ
بها لألمراض ذات األهمية من أجل التحديد الالجق للوضع الصحي للحيوانات الواهبة غندما تصبح األجنة  

  قيد الحفظ (هذا بالنسبة لألجناس التي يمكن حفظ أجنتها بالتجميد) في بلد المصدر.
فحص سوائل غسيل جمع األجنة واألجنة غير القابلة للحياة، أو عينات أخرى كالدم في مختبرٍ  لتحري عـن  -ب      

  وجود مسببات أمراض محددة
  

  4.8.6المادة 

  
  الشروط المطبقة على جمع األجنة وحفظها 

  
 وساط معالجة األجنة أ -1

    
الجمع والمعالجة والغسيل أو تخزين األجنة من  يجب أن تخلو كل مادة بيولوجية من منشأ حيواني تستخدم في سوائل  

المعتمدة أية جراثيم مراضية. كما يجب تعقيم األوساط والمحاليل المستخدمة في جمع األجنة وتجميدها وحفظها بالطرق 
 ً   ، وأن International Embryo Transfer Society IETSاألجنة ـجمعية الدولية لنقل ال دليللما هو وارد في  وفقا

إستمرارية خلوها من الجراثيم. كما يجب إضافة االنتيبيوتيك إلى السوائل عند الجمع م تحضيرها بطريقة تضمن يت 
  والمعالجة والغسيل والتخزين كما هو وارد في دليل الجمعية العالمية لنقل األجنة. 

 
  

 المعدات -2
  

 أو جديـدةوحفظهـا  لها وتجميدهاوغسي جمع األجنة ومعالجتها يجب أن تكون جميع المعدات المستخدمة ف   -أ 
  معقمة على األقل قبل اإلستخدام، وفقا لدليل الجمعية الدولية لنقل األجنة.

  
  قبـل فريـق جمـع  الالزمة لمعالجة األجنة من بلد آلخر بهدف اسـتخدامه مجـدداً مـن المعدات ال يُسمح بنقل    -ب          

  األجنة.                
  



   
  4.8.7المادة 

  
  صات والمعالجات االختيارية الفحو

يحق للبلد المستورد أن يطلب اختبار العينات للتأكد من خلوها من مسببات األمراض التي يمكن أن تنقلها األجنة   -1
المنتجة في الجسم الحي، أو تساعد في معرفة إلى أي درجة يقوم فريق الجمع بمراقبة النوعية إلى مستوى مقبول. 

 تتضمن العينات مايلي: 
 

 جنة / البيويضات غير القابلة للحياة األ -أ
  

ة قابلـة للحيـاة ذات منطقـة شـفافة وسـليمة، يجـب فـي نفـس الوقـت  غسـل جميـع             عندما تتوفر للتصـدير أجنـّ
   إذا كانت ناتجة جميعها من أنثىو ذات المنطقة الشفافة الفاسدة، غير المخصبة واألجنة المتحللة أ  البويضات  
   لتوصـــــيات دليـــــل الجمعيـــــة العالميـــــة لنقـــــل األجنـــــة وأن تخضـــــع واهبـــــة واحـــــدة وفقـــــا ً 
   للفحص عند طلب البلد المستورد وفي حـال وجـود أجنـة / بويضـات غيـر قابلـة للحيـاة فيجـب معالجتهـا  
  بعضها. مع وتخزينها 

  

  سوائل غسل وتطهير األجنة المجموعة  -ب 
ه جانباً لمدة ساعة كاملة إذا كـان كبيـر يجب وضع سائل جمع وتطهير األجنة في إناء معقم ومغلق ثم ترك

سـم) والمحتـوي علـى  20-10الحجم. يجب بعدها طرح السائل الفائض ونقل الراسب فـي أسـفل اإلنـاء (
الفضــالت إلــى قنينــة معقمــة. وفــي حــال اســتخدام مرشــح لجمــع البويضــات/األجنة، يجــب غســل جميــع 

  .الفضالت العالقة في المرشح وإضافتها إلى سائل المتبقي
  

   سوائل الغسيل   -ج
  IETSيجب جمع سوائل الغسيل األربعة للتحليل وفقا ً لديل        
  العينات    -د 

ــاله         ــذكورة أعـ ــات المـ ــظ العينـ ــب حفـ ــد يجـ ــالل ال  4عنـ ــها خـ ــي  24ْم وفحصـ ــة. وفـ ــاعة التاليـ   سـ
  ْم  أو أقل.70 –حال تعذر ذلك يجب حفظها مجمدة عند        

  
ج من   2راجع الفقرة (  التربسينجنة القابلة للحياة وإخضاعها لغسيل إضافي بأنزيم  عند تعديل طريقة معالجة األ -2

. تعتبـر المعالجـة بـاألنزيم ضـرورية فقـط بوجـود مسـببات IETS، علـى أن تـتم العمليـة للـديل )4.8.5المادة 
ر اإلشارة أن هـذه أمراض كما تنصح به الجمعية العالمية لنقل األجنة كمعالجة إضافية (بالتريبسين مثال ً) وتجد 

المعالجة ليست بالضرورة ذات نفع وال يجب إعتبارها كمطهرٍ  عام. كما يمكن أن يكون لها تـأثير ضـار علـى 
  حياة األجنة كما هو الحال بالنسبة ألجنة الخيول حيث يمكن أن تصاب محفظة األجنة بضرر ٍ ناتج من األنزيم.

  
  4.8.8المادة 

  
  ونقل األجنةالتخزين الشروط المطبقة على  
  

يجب تخزين األجنة المعدة للتصدير في أمبوالت مختومة ومعقمـة أو قـوارير أو قشـات بطريقـة صـحية دقيقـة  -1
 وتحفظ في مكان موافق عليه من قبل السلطة البيطرية للبلد المصدر حيث ال إحتمال لتلوث األجنة.

 

 األمبولة أو القارورة أو القشة.تخزن مع بعضها فقط األجنة الواردة من انثى واهبة واحدة في نفس  -2
 



يجب قدر اإلمكان تجميد األجنة وفقاً  للفصائل الحيوانية وحفظها فـي سـائل نيتـروجين طـازج ضـمن حاويـات  -3
 نظيفة ومعقمة وفي جو ٍ صحي ٍ جدا ً وتوضع في مكان التخزين الموافق عليه.

يجب ختم األمبوالت والقشات أثناء التجميد (أو قبل التصدير عند تعذر حفظها مجمدة) ويجب أن تكـون مرقمـة  -4
 .IETSبوضوح بواسطة بطاقات وفقا ً لنظام المعايير الموصى به من قبل دليل 

 

 ختم حاويات النتروجين تحت إشراف الطبيب البيطري الرسمي في بلد التصدير قبل شحنها.  -5
 

 لها.طلوبة المتصدير األجنة قبل االنتهاء من تنظيم الشهادات الصحية  يجب عدم -6
  

  4.8.9المادة 

  
  طريقة التحضير المجهري 

  
من المادة  2في حال اللجوء إلى تحضير األجنة مجهريا ً يجب أن يتم ذلك بعد إتمام المعالجات كما هو وارد في الفقرة 

  . 4.9وأن تتم العملية وفقا ًللفصل  4.7.5
  

  4.8.10ادة الم

  
  الشروط الخاصة المطبقة على أجنة الخنازير 

  
ـال مـن أيـة عالمـ  ب يج ـأ ـخ ـة  ةأن يكـون قطيـع المنـش ـرض سريرـي ـويصالت  (Swine vesicular disease) لـم ـح
  .وسيالوالبر  خنازيـرال
  

فة السليمة لكن هذه هناك محاوالت لتطوير طرق فعالة للحفظ بالتجليد تطبق على أجنة الخنازير ذات المنطقة الشفا
  المحاوالت الزالت في مراحلها األولى. 

  
  

  4.8.11المادة 

  المطبقة على أجنة الخيول  الشروط الخاصة
  

تنطق التوصيات أعاله بشكل خاص على أجنة الحيوانات التـي تُربـى ضـمن مجموعـات الخيـول المحليـة. لـذلك يمكـن 
عادة بألعاب الفروسية المحلية أو الدولية. فالخيول المتنقلـة مـثالً اعتبار هذه التوصيات غير مناسبة للخيول التي تشترك 

من بلد آلخر والمصحوبة بشهادة بيطرية دولية (خيول الفروسية مثالً) يمكن إعفائها من هذه الشروط على أساس اتفـاق 
  ثنائي بين اإلدارة البيطرية في بلدي التصدير واالستيراد.

  
  4.8.12المادة 

  ات الخاصة والمطبقة على أجنة اإلبل الشروط / التعليق
  

مستخرجة من تجويف الرحم بطريقة الغسيل التقليدية غير الجراحية بعـد اإلباضـة بسـتة الإن أجنة اإلبل لجنوب أميركا 
بعـد أن تكـون الفاقسـة  Blastocyteالخليـة البالسـتولية أيام ونصف إلى سبعة أيام، تكون هذه األجنـة دائمـاً  فـي طور

شفافة قد تالشت تماماً. وطالمـا أن أجنـة اإلبـل ال تـدخل الـرحم وال يمكـن اسـتخراجها منـه إال بعـد سـتة أيـام المنطقة ال
 ونصف إلى سبعة أيام بعد اإلباضة فال يمكـن مـن الناحيـة العمليـة اسـتخدام األجنـة ذات المنطقـة الشـفافة السـليمة فقـط



. وهـذه 2008يقة الحفظ بالتجميد ألجنـة اإلبـل قـد تمـت عـام للتجارة الخارجية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن إكتشاف طر
الطريقة في مراحلها األولى وكذلك األمر بالنسبة للدراسات المتعلقة بالتفعاالت المرضية بـين أجنـة اإلبـل التـي لـم تبـدأ 

  بعد.
  

  13. 13.8المادة 
  

  شروط تحضير أجنة األيليات أو التعليق عليها 
  

أجنة الحيوانات التي تشكل باستمرار جزءاً من القطعان الوطنية لأليائل األليفة أو  أكثر ما تنطبق التوصيات على 
المرباة قيد الحصر. ويمكن بالتالي اعتبار هذه التوصيات غير مناسبة لألجنة المأخوذة من األيليات الوشية أو لحاالت  

  ادة الوراثية. الم البيولوجي أوعلى التنوع   عليها للمحافظةأخرى مرتبطة بالجهود المتفق 
  

  14. 41.8المادة 
  

  التوصيات المتعلقة بأخطار انتقال األمراض بواسطة األجنة المأخوذة من الجسم الحية 
  

 Health and Safety Advisory Committeeاستناداً إلى نتائج اللجنة الفرعية للجنة االستشارية للصحة والسالمة 
)HASAC)(التابعة للجنة الدولية لنقل األجنة  IETS (  فيما فئات  4يمكن تقسيم المسببات المرضية الواردة أدناه إلى

  ينطبق على األجنة المأخوذة من الجسم الحي كالتالي: 
  
  الفئة األولى:  -1

هي األمراض أو المسببات المرضية  التي ثبت بما يكفي أنها قابلية انتقالها تكاد التذكر شريطة معالجة األجنة     -أ       
 اللجنة الدولية لنقل األجنةبطريقة صحيحة خالل بين عمليتي الجمع والنقل وفقاً لما هو وارد في  دليل 

)IETS .(  

  : المرضية التاليةأو المسببات  األمراض األولى تسجل في الفئة  -ب 

 Bluetongue (cattle)اللسان األزرق في األبقار                                                    •
 Bovine spongiform encephalopathy (cattle)جنون البقر                               •
 Brucella abortus (cattle(                                مرض البروسيلال في األبقار         •
 Enzootic bovine leukosisسرطان الدم المستوطن في األبقار                                •
 Foot and mouth disease (cattle)الحمى القالعية                                             •
 Infectious bovine rhinotracheitis              األبقارالتهاب األنف والقصبة المعدي في  •
    .Scrapie (sheep)           سكريبي األغنام                                                           •

 
 الفئة الثانية   -2   

هي األمراض أو المسببات المرضية  التي ثبت بما يكفي أن خطرانتقالها ال يذكر شريطة معالجة األجنة   -أ
)،  IETSبطريقة صحيحة بين عمليتي الجمع والنقل وفقاً لما هو وارد في  دليل اللجنة الدولية لنقل األجنة 

 مع ضرورة القيام بعمليات نقل جديدة للتأكد من البيانات الواردة بصددها. 



  : المرضية التاليةالثانية األمراض أو المسببات تسجل في الفئة    -ب 

   Bluetongue (sheep)                   في األغنام                                         اللسان األزرق •
 Caprine arthritis/encephalitisالتهاب المفاصل/الدماغ في الماعز                                    •

  .Classical swine fever (hog cholera)حمى الخنازير المعروفة                                     •

  
   لثةالفئة الثا -3   

األمراض أو المسببات المرضـية  التـي تشـير النتـائج األوليـة إلـى أن خطرانتقالهـا ال يـذكر شـريطة هي  -أ
معالجة األجنة بطريقة صحيحة خالل بين عمليتي الجمع والنقل وفقاً لما هو وارد في  دليل اللجنة الدوليـة 

)، مـع ضـرورة القيـام بعمليـات نقـل جديـدة فـي الجسـم الحـي والمختبـر للتأكـد مـن  IETS(لنقـل األجنـة
 الواردة بصددها.  التشخيصات 

 : المرضية التاليةالثالثة األمراض أو المسببات تسجل في الفئة    -ب 

 

                 Atypical scrapieالالئحة) مرض سكريبي غير النمطي (مرض غير مدرج في  •
 Bovine immunodeficiency virus    فيروس فقدان المناعة في األبقار                            •
 Bovine spongiform encephalopathy (goats)                   الماعز)جنون البقر (في  •
 Bovine viral diarrhea virus (cattle)اإلسهال الفيروسي في األبقار                            •
  Campylobacter fetus (sheep)كامبيلوبكتر في األغنام                                               •
 Foot and mouth disease      الحمى القالعية في الخنازير واألغنام والماعز                   •
   Haemophilus somnus (cattle)        مرض هيموفيلس في األبقار                                •
 Maedi-visna (sheep)                   األغنام                               فيسنا فيمرض ميدي  •
 Mycobacterium paratuberculosis (cattle)      مرض ميكوبكتر نظير السل في األبقار    •
 Neospora caninum (cattle)                      مرض نيوسبورا في األبقار                       •
   Ovine pulmonary adenomatosis         الرئوية في األغنام         ةمرض العقد اللمفاوي •
                                   Porcine circovirus (type 2) (pigs(           ) في الخنازير     2الفيروس الدائري (النوع  •

 Porcine reproductive and respiratory     تناذر مرض التوالد والتنفس في الخنازير     
disease syndrome (PRRS)                                                                                   

   Swine vesicular disease                    مرض الحويصالت في الخنازير                       •

 

   رابعةالفئة ال -4   

 حالياً ما يلي: بصددها تشير الدراسات السابقة أو الجارية   المرضية التيهي األمراض أو المسببات  -أ

 معرفة نتائجها غير ممكنة حتى تاريخه لمعرفة مستوى مخاطرها؛ أو  •



هان بـه حتــى ولـو تمــت معالجتهـا بالطريقــة يمكـن أن يكـون خطــر انتقالهـا عبــر نقـل األجنــة ال يسـت •
 ).IETS(اللجنة الدولية لنقل األجنةالصحيحة خالل عمليتي الجمع والنقل وفقاً لما هو وارد في دليل 

 : ة المرضية التاليالرابعة األمراض أو المسببات تسجل في الفئة  -ب 

 African swine feverحمى الخنازير األفريقية                                                              •
 Akabane (cattle) مرض أكابان في األبقار                                                                   •
 Bovine anaplasmosis                                        أنابالسما األبقار                             •
  Bluetongue (goats) اللسان األزرق في الماعز                                                           •
                                                      Border disease (sheep)مرض الحدود في األغنام  •
 Bovine herpesvirus-4                                                    المرض الفيروسي في األبقار •
 Chlamydia psittaci (cattle sheep)                               واألغنام)مرض كالميديا (األبقار  •
 Contagious equine metritis           الرحم المعدي في الخيول                              التهاب  •
 Enterovirus (cattle, swine) الفيروس المعوي في األبقار والخنازير                                 •
 Equine rhinopneumonitis                                           إلتهاب األنف والرئة في الخيول •
  Escherichia coli 09: K99                                     (cattle ربكتيريا إي كوالي في األبقا  •
             Leptospira borgpetersenii serovar hardjobovis (Cattle) األبقارلبتوسبيرا في  •
 Leptospira sp. (swine)                                                            لبتوسبيرا في الخنازير •
 Lumpy skin disease          مرض الجلد العقدي                                                         •
 Mycobacterium bovis (cattle)      ميكوبكتير األبقار                                                    •
 Mycoplasma spp. (swine)                                  ميكوبالسما الخنازير                         •
 Ovine epididymitis (Brucella ovis) إلتهاب البربخ في األغنام                                      •
 Parainfluenza-3 virus (cattle)      األبقار                            اإلنفلونزا فيفيروس نظير  •
 Parvovirus (swine) لفيروس في الخنازير                                                         نظير ا •
 Porcine circovirus (type 2) (pigs)    سيركوفيروس في الخنازير                                 •
                                                                                  Scrapie (goats) جنون الماعز •
 Tritrichomonas foetus (cattle)       تريكوموناس األبقار                                              •
    Ureaplasma/Mycoplasma spp. (cattle, goats)والماعز  ميكوبالسما األبقار يوريابالسما/ •
                   Vesicular stomatitis (cattle, swine) والخنازير)إلتهاب الفم الفقاعي (األبقار  •

  غير مدرج في الالئحة                      
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