القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 4.8
جمع ومعالجة أجنة/بويضات األبقار والخيول
المخصبة في المختبر
COLLECTION AND PROCESSING OF OOCYTES AND IN VITRO
PRODUCED EMBRYOS FROM LIVESTOCK AND HORSES

________________
المادة 4.9.1
أهداف المراقبة الصحية
يتطلب انتاج األجنة في المختبر جمع البويضات من مبيضات الحيوانات الواهبة ،وإنضاج البويضات
وتخصيبها في المختبر ،ثم زرع البويضة في طور  MORULA or BLASTOSYSTحيث تكون
جاهزة للنقل ضمن أوعيتها .والهدف من المراقبة الصحية الرسمية لألجنة المنتجة في المختبر
وال معدة للنقل الدولي هو التأكد من السيطرة على مسببات األمراض التي يمكن أن تكون مرتبطة بهذه
األجنة مع إنتقال العدوى إلى حيوانات حساسة وذريتها .وإن الشروط المفصلة في هذا الفصل يمكن
تطبيقها ايضا ً في حال نقل البويضات خالل إنضاجها في المختبر.
المادة 4.9.2
الشروط الخاصة بفريق إنتاج األجنة
فريق إنتاج األجنة هو مجموعة فنيين من ذوي الكفاءة ،بينهم طبيب بيطري واحد على األقل ،يقومون
بعمليــات جمــع المبيضات/البويضــات بااضــافة إلــى عمليــات إنتــاج وتخــزين األجنـة المخصــبة فــي
المختبر.
يجب على هذا الفريق أن يكون مستوفيا ً للشروط التالية:
 -1يجب على الفريق أن يكون حاصالً على ترخيص من السلطة المسؤولة؛
 -2يجب أن يتضمن الفريق طبيبا ً بيطريا ً مشرفا ًعليه.
يكون الطبيب البيطري مسؤوالًً عن جميع أعمال الفريق ،وخاصة االلتزام بالشروط الصـحية أثنـاء
عملية جمع المبيضات والبويضات وكل عملية أخرى هدفها إنتاج األجنة المعدة للنقل الدولي.
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يجب أن يكون الطبيب البيطري في الفريق مرخصا ً له بالقيام بهذه األعمال.

 - 4يجب أن يكون أفراد الفريق مدربين تماما على طرق ومبادىء مكافحة األمراض ،وأن
يلتزموا التزاما ً تاما ً بقواعد النظافة بمستوى أعلى من المعايير الصحية للحؤول دون نقل
العدوى.
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يجب أن تتوافر لفريق جمع األجنة التجهيزات والمعدات الالزمة لتأمين األعمال التالية:
أ -جمع المبيضات و /أو البيوضات؛
ب -معالجة البويضات وإنتاج األجنة في مختبر ثابت أو نقال؛
ج -حفظ البويضات و/أو األجنة.

ليس من الضروري أن تكون جميع المنشئات المذكورة في نفس المكان.
 - 6يجب على فريق إنتاج األجنة أن يمسـ سـجالً ألعمالـه يقدمـه للتفتـي
للكشف لمدة سنتين على األقل بعد تصدير األجنة.

علـى أن يبقـى جـاهزا ً

 -7يجب أن يخضع فريق إنتاج األجنة للتفتي المنتظم مرة واحدة في السنة على األقل من قبل طبيب
بيطري رسمي من أجل للتأكد مـن مطابقـة االجـراءات المعمـول بهـا فـي جمـع ومعالجـة البويضـات
بطريقة صحية ،وإنتاج وحفظ األجنة.

المادة 4.9.3
شروط المطبقة على مختبرات التحضير
يمكن أن يكون مختبر المعالجة المستخدم من قبل فريق إنتاج األجنة ثابتا ً أو متحركا ً .يمكن إنشاء
هذا المختبر بالقرب من مكان جمع البويضات أو بعيدا ً عنه .وهو منشأة يتم فيها إنضاج البويضات
وتخصيبها بعد استخراجها من المبيضات ،وحيث يتم بعدها زراعة األجنة الناتجة منها في المختبر.
من الممكن إخضاع األجنة ألية معالجات مطلوبة كالغسيل والتخزين والحجر في هذا المختبر.
بااضافة إلى ذل :
 -1يجب وضع المختبر تحت ااشراف المباشر لطبيب بيطري الفريق وإخضاعه للكشف المنتظم
بواسطة طبيب بيطري رسمي.

 -2ال يجب إستخراج ومعالجة أي بويضات /أجنة ذات مستوى صحي أدنى فـي نفـس المختبـر عنـد
إنتاج األجنة المعدة للتصدير وقبل حفظها في القوارير أو القشات.
 -3يجب حماية المختبر من دخول الحشرات والقوارض.
 -4يجب بناء مختبر معالجة األجنة من مواد أولية قابلة للتنظيف والتطهير بشكل فعال .ويجب أن يتم
ذل لمرات عديدة ودائما ً قبل وبعد كل فترة يصار فيها إلى تحضير األجنة المعدة للتصدير.
 -5يجب أن يحتوي مختبر المعالجة على التسهيالت المناسبة للتعامل مع أجنة التصـدير ومعالجتهـا ،
وفقًا للتوصيات الواردة في دليل الجمعية الدولية لتكنولوجيا األجنة (.)IETS
المادة .4.9.4
الشروط الصحية المطلوبة للحيوانات المانحة
يمكن جمع البويضات المعدة انتاج األجنة المخصبة في المختبر من الحيوانات المانحة بطريقتين:
جمع البويضات إفراديا ً أو بشكل مجموعات ،مع العلم أن الشروط الصحية الموصى بها تختلف وفقا ً
للطريقة.
تجمع البويضات عادة إفراديا ً عن طريق اقتطاعها من مبيضات الحيوانات الحية .وهذه عمليـة يمكـن
إجراؤها داخل المزرعة حيث تُربى الحيوانات أو في المختبر .كما يمكـن مـن وقـت خـر استئصـال
البويضــات مــن الحيوانــات الواهبــة الحيــة الواهبــة إفراديــا ً بواســطة الشــف مــن مبيضــات مقطوعــة
جراحيا ً.عند أخذ البويضـات مـن الحيوانـات الحيـة إفراديـا ً يجـب أن تكـون الشـروط المطبقـة علـى
الحيوانات الواهبة تشبه تل الواردة في المادة .4.7.4
في هذه الحاالت يكون تنظيف وتعقيم المعدات هام جدا ً (مسابير فوق صوتية) .ويجب إتمام ذل بـين
حيوان واهب وآخر بالتوافق مع التوصيات الواردة في دليل الجمعية العالمية لنقل األجنة.
يتم استخراج البويضات بشكل مجموعات عن طريق جمع المبيضات داخل المسلخ مـن اللحيوانـات
المذبوحة؛ ثم يتم نقل المبيضات للمختبر حيث تُستخرج منها البويضات بالبزل .لكن جمع البويضـات
من المبيضات في المسلخ له مساوئه ألنه من المستحيل عمليا ً الرب بين البويضات المنقولـة للمختبـر
وذبائح الحيوانات المانحة .غير أنه من الضروري التنبه إلـى ضـرورة االكتفـاء باستئصـال األنسـجة
السليمة والسعي اجراء هذه العملية على الحيوانات المانحة مع االلتزام التام بالقواعد الصحية.
يجب بااضافة إلى ذل :
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أن تكون السلطة البيطرية لها العلم والسيطرة على القطعان الواردة منها الحيوانات الواهبة.
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يجب أال تكون الحيوانات المانحة واردة من قطعان ابقار/أغنام فرضت عليها قيود ذات
عالقة بأمراض كالحمى القالعية وطاعون المجترات الصغيرة ،وال يجب ان يتم طرح اي

-3

نسيج او شف اية بويضات في منطقة موبؤة او منطقة اخرى عليها حظر بيطري بسبب هذه
االمراض.
في حال جمع بويضات من حيوانات حية يجـب القيـام بأعمـال رصـد بعـد الجمـع للحيوانـات
المانحــة وقطعــان المنشــأ علــى أن يكــون الرصــد مرتكــزا ً علــى فتــرات حضــانة األمــراض
موضوع الدرس وذل من أجل تحديد الوضع الصحي للحيوانات المانحة الحقا ً.
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في حال جمع البويضات من دفعات من المبيضات في أحد المسالخ ،يجب أن يكون المسلخ
مرخص له رسميا وتحت إشراف طبيب بيطري مهمته التأكد من ان الكشوفات المحتملة
على الحيوانات المانحة قبل الذبح وبعده قد تمت فعال ً وأن يصدر شهادات صحية بشأنها يفيد
فيها أنها خالية من أي عالمات سريرية أو مرضية ألية امراض واردة في الفقرة .2
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ال يجب أن تكون الحيوانات المانحة قد تم ذبحها إلزاميا ً في مسلخ بسبب أحد األمراض
الواجبة اابالغ؛ وال يجب أن يتم ذبحها في نفس الوقت مع الحيوانات الواهبة للمبيضات
وأنسجة أخرى تقتطع منها.
ال يجب نقل دفعات المبيضات وغيرها من األنسجة المجموعة من مسلخ معين إلى مختبر
للتحضير قبل الحصول على تأكيد بأنه تم الكشف على الحيوانات المانحة قبل الذبح وبعده
وتبين أنه مستوفية للشروط المطلوبة.
يجب تنظيف وتعقيم المعدات المستخدمة الستئصال المبيضات وغيرها من األنسجة ونقلها
وذل قبل إستخدامها لألهداف المذكورة أعاله فق .
يجب إمساك سجالت بهويات جميع الحيوانات المانحة واماكن منشأئها وإبقائها جاهزة
للتفتي من قبل السلطة البيطرية لمدة سنتين على األقل بعد تاريخ تصدير األجنة .ورغم
صعوبة هذا األمر في حال جمع دفعات من المواد المجموعة من المفترض االحتفاظ
بسجالت هويات قطعان األبقار/األغنام الواردة منها الحيوانات الواهبة.
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المادة 4.9.5
الفحوصات والعالجات
أن الطريقة الفضلى للتأكد من خلو األجنة المخصبة في المختبر مـن مسـببات األمـراض هـي فحـص
كافة المواد المستخدمة للتأكيد على خلوها مـن المسـببات المرضـية الـواردة فـي الفقـرة  2مـن المـادة
.4.8.4
يمكن القيام بفحوصات أخرى لمعرفة مسـتوى نوعيـة االجـراءات المطبقـة فـي التحضـير المخبـري.
يمكن القيام بفحوصات على المواد التالية وانطباقها على المعايير المقبولة:
 -1البويضات  /األجنة غير القابلة للحياة في أي مرحلة من إنتاجها في المختبـر ومـن دفعـات معـدة
للتصدير؛
 -2فحص عينات من أوساط اانضاج في المختبر أخذت قبل إضافة النطفة إلى البويضات من اجـل
التخصيب؛

 -3فحص عينات وس زرع األجنة المأخوذة مباشرة ً قبل تخزين األجنة؛
يجب حفظ هذه العينات عند ْ 4م وفحصـها خـالل ال  24سـاعة التاليـة .وفـي حـال تعـذر ذلـ يجـب
حفظ العينات عند ـ ْ 70م أو أقل.
بااضافة إلى ذل :
 -1يجب أن تتوافر في النطفة المعدة لتخصيب البويضات في المختبر الشـروط الصـحية والمعـايير
المحددة في الفصل  4.6وفقا ً لكل فصيلة.
في حال نفوق الثور الواهب للنطفة المستخدمة لتخصيب البويضات مع جهل وضـعه الصـحي
وقت جمع النطفة بالنسبة لمرض أو عدة أمراض هامة معدية ،يمكـن طلـب إجـراء اختبـارات
إضــافية علــى األجنــة االحتياطيــة المخصــبة فــي المختبــر للتأكــد مــن عــدم انتقــال األمــراض
المذكورة .و هناك تدبير بديل يتمثل بإخضاع عدد مـن الجرعـات الجزئيـة المـأخوذة فـي نفـس
تاريخ جمع النطفة.
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يجب أن تكون كل مادة بيولوجية من منشأ حيواني خالية من أيـة جـراثيم حيـة بمـا فيهـا خاليـا
الزرع المرافقة ومركبـات األوسـاط المسـتخدمة فـي جمـع البويضـات وإنضـاجها وتخصـيبها
وزرعها وغسلها وتخزينها .كما يجب تعقيم األوساط البيولوجية بطـرق موافـق عليهـا رسـميا ً
طبقا ًًً لدليل الجمعية العالمية لنقل األجنة IETS؛ كما يجـب معالجتهـا بشـكل يضـمن إبقاءهـا
معقمــة .ويجــب إضــافة المضــادات الحيويــة إلــى جميــع الســوائل واألوســاط البيولوجيــة وفقـا ً
لتوصيات دليل الجمعية الدولية لتكنولوجيا األجنة .IETS
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يجب تنظيف وتعقيم كـل األدوات المسـتخدمة فـي استئصـال ومعالجـة وزرع وغسـل وتجليـد
وتخزين البويضات /األجنة قبل االستخدام وفقـا ً لتوصـيات دليـل الجمعيـة الدوليـة لتكنولوجيـا
األجنة .IETS
المادة 4.9.6

الحد من المخاطر
يعتبر نقل األجنة المنتجة في المختبر عملية ذات خطر متدني بالنسبة لنقل األمراض من حيث نقل
المواد الوراثية الحيوانية رغم أن مخاطرها ليست متدنية تماما ً كاألجنة المنتجة في الجسم الحي.
وتجدر ااشارة أن تصنيف األمراض ومسبباتها يالنسبة للجمعية العالمية لنقل األجنة ،كما هو وارد
وصفها بالنسبة لألجنة المنتجة في الجسم الحي في المادة  ،4.7.14وهي التنطبق على األجنة
المنتجة في المختبر .وبغض النظر عن إختالف الفصائل الحيوانية هناك مراحل ثالث انتاج األجنة
وعملية نقلها التي تتحكم في المستوى النهائي للمخاطر .وهذه المراحل هي كالتالي:
 -1المرحلة األولى تتضمن إمكانية تلوث المبيض/البويضة/الجنين وهذا يتوقف على التالي:
أ .الوضع الصحي الوبائي للمرض في بلد المصدراو منطقة منه.

ب .الوضع الصحي لقطعان األبقار /األغنام والحيوانات المانحة التي تجمع منها المبيضات
والبويضات واألجنة.
ج .الخصائص المرضية لمسببات أمراض محددة (تحت الدرس) كما هو وارد في الفقرة 2
من المادة .4.9.4
 -2المرحلة الثانية تتضمن كيفية الحد من المخاطر عن طريق إستخدام االجراءات المعتمدة دوليا ً
لتحضير األجنة والموضوعة من قبل الجمعية العالمية لنقل األجنة .تتضمن هذه االجراءات
التالي:
أ .بعد انتهاء فترة الزرع في المختبر يجب غسل األجنة  10مرات على األقل بمحلول /1001
على األقل بين الغسيل وا خر مع استخدام ماصة جديدة لنقل األجنة بين كل غسيل وآخر؛
ب .تغسل مع بعضها فق األجنة المأخوذة من نفس الحيوان الواهب (في حال الجمع اافرادي)
أو من نفس الدفعة (في حال الجمع من دفعات)؛ وال يجب غسيل أكثر من  10أجنة مع
بعضها في وقت واحد.
ج .عند الطلب في بعض األحيان تعطيل او القضاء على بعض الفيروسات (مرض أوجيسكي
مثال ً) يجب تعديل طريقة الغسيل المعيارية ادخال غسيل إضافي لعدة مرات بواسطة أنزيم
التريبسين كما هو مفصل في دليل الجمعية العالمية لنقل األجنة.
د .يجب بعد الغسيل فحص المنطقة الشفافة لكل جنين عل جميع مساحتها بتكبير  50ضعف
على األقل للتأكد من أنها سليمة وليس عليها أية مواد ملتصقة.
 -3المرحلة الثالثة المطبقة على األمراض المذكورة في الفقرة  2من المادة  ،4.8.14وهي تتعلق
بتقليل المخاطر الناتجة من العمليات التالية:
أ .رصد الحيوانات الواهبة وقطعان منشائها األبقار/األغنام بعد الجمع وذل باالستناد إلى
فترات الحضانة المعترف بها لألمراض ذات األهمية وذل من أجل معرفة الوضع الصحي
السابق للحيوانات المانحة عندما تكون األجنة قيد التخزين (بالنسبة للفصائل الحيوانية التي
يمكن حفظ أجنتها بالتجميد) في بلد المصدر كما أن رصد الحيوانات الواهبة بعد الجمع غير
ممكن بالطبع في حال جمع الجنة من دفعات في المسلخ رغم أن رصد قطعان المنشأ ممكن؛
ب .فحص البويضات/األجنة ،وسوائل جمع األجنة أو أوساط سوائل أخرى وغيرها من العينات
(كالدم مثال ً) كما هو وارد في المادة  4.9.5في المختبر من أجل التحري عن وجود مسببات
األمراض.
المادة 4.9.7

الشروط المطبقة على تخزين ونقل وتصدير البويضات واألجنة
يمكن تخزين البويضات واألجنة المنتجة في المختبر ونقلها طازجة أو مبردة أو مجمدة.
قد تخضع األجنة الطازجة للزرع فـي حاضـنات محمولـة أثنـاء النقـل ،علـى أن تصـل إلـى الحيـوان
المتلقي في غضون خمسة أيام ،في الوقت المناسـب لنقـل الحويصـالت الناضـجة .يجـب نقـل األجنـة
المبردة في غضون عشرة أيام من التجليد.
يجـب أن يكـون لـدى الخـدمات البيطريـة معرفـة بمجموعـة متنوعـة مـن األنظمـة المعتمـدة لتخـزين
البويضات واألجنة ،ويجب أن تكون هناك إجراءات معمول بها لفحص وإصدار الشهادات بشكل آمن
وفي الوقت المناسب لهذه البويضات واألجنة لضمان سالمتها.
.1

يجب تخزين األجنة فق من نفس المتبرع الفردي أو من نفس مجموعة الدُفعات معًا في نفس
القارورة أو القشات.

 .2بالنسبة للبويضات واألجنة المجمدة:
أ .يجب إغالق القوارير المعقمة أو القناني أو القشـ ات قبـل التجميـد أو بعـد التـزجيج ويجـب
وضع العالمات عليها وفقًا لدليل IETS؛
ب .يجب تخـزين البويضـات واألجنـة الطازجـة أو المبـردة فـي ظـروف صـحية متشـددة فـي
الحاضنات المحمولة والمطهرة وفقًا لدليل  IETSوتعليمات الشركة المنتجة.
ج .يجب إغالق حاويات النيتروجين السائل قبل الشحن من الدولة المصدرة.
 .3البويضات الطازجة أو المبردة واألجنة:
أ .يجب إغالق األمبوالت المعقمة أو القناني أو الق
وضع الملصقات عليها وفقًا لدليل  IETS؛

قبل تخزينها في حاضنات محمولة ويجب

ب .يجب تخـزين البويضـات واألجنـة الطازجـة أو المبـردة فـي ظـروف صـحية صـارمة فـي
حاضنات محمولة تم تطهيرها وفقًا لدليل  IETSوتعليمات الشركة الصانعة ؛
ج .يجب إغالق الحاضنات المحمولة قبل شحنها من البلد المصدر.
 .4يجب عدم تصدير البويضات واألجنة حتى تكتمل الشهادات البيطرية المناسبة.
المادة 4.9.8

إجراءات المعالجة المجهرية
يجب عدم إجراء المعالجة المجهرية لألجنة إال بعد إتمام المعالجات األولى كمـا هـو وارد فـي الفقـرة
) (2من المادة  4.9.6وتنفيذها وفقا ً لما هو وارد في الفصل .4.10
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