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 11.6الفصل 
 

 سرطان الدم المستوطن في األبقار
 

ENZOOTIC BOVINE LEUCOSIS 

 ــــــــــــــــ

 11.6 1.المادة

 احكام عامة
 

 البقر الهندي والبقر األليف نوعي منالمعرضة للمرض تعتبر األبقار من أجل أغراض هذا الفصل 

(Bos indicus)  و(Bos taurus)  . 
 

 . Terrestrial manualتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية في دليل اليابسة 

 

 

 
 2.11.6 المادة

 بلد أو منطقة خاليان من سرطان الدم المستوطن في األبقار 

 صفة الخلو من المرض إعطاء ـ  1

 

مستوطن في  يشترط في كل بلد أو منطقة ترغب في الحصول على صفة الخلو من سرطان الدم ال

 سنوات على األقل الشروط التالية:  3متوافرة فيها الشروط منذ   األبقـار، أن تكـون

 

   أن يتم إبالغ السلطات البيطرية عند العثـور على أية أورام تشير إلى وجـود سرطان     -أ      

 وتشخيصها مخبرياً بالطرق المناسبة؛  Lymphosarcomaليمفاوي َعفَلي              

 

بسرطان  مع إصابة مؤكدةمنذ الوالدة حيوانات  نشأت فيهايجب تعقب جميع القطعان التي    -ب     

الدم المستوطن في األبقار أو لم تستبعد إصابتها بهذا المرض؛ كما يجب إخضاع جميع  

شهرا في هذه القطعان الختبار فردي لتشخيص  24الحيوانات التي يزيد عمرها على 

 طن في األبقار؛        سرطان الدم المستو

 

 من القطعان على األقل لها صفة الخلو من سرطان الدم المستوطن   %99.8يجب أن تكون     -ج     

 .  في األبقار            



 

  

 االحتفاظ بالصفة   -2

 يمكن ألي بلد أو منطقة االحتفاظ بصفة الخلو من سرطان الدم المستوطن في األبقار عند تطبيق       

 الشروط التالية:      

إجراء مسح مصلي سنوي على عينات تمثيلية تؤخذ من أبقار البلد أو المنطقة مع نسبة     -أ  

 ؛ %  0.2تشخيص المرض في حال وجوده في القطعان بنسبة تفوق    % في99نجاح  

 

 اللحم(؛  ر)باستثناء أبقا 11.8.5 المادةاستيفاء كل األبقار المستوردة للشروط المفصلة في    -ب      

 استيفاء النطفة والبويضات / األجنة البقرية المستوردة للشروط المفصلة في المادة    -ج      

 وفقاً للحالة.  11.8.7و   11.8.6             

 

 

 11.6 3. المادة

 

 من سرطان الدم المستوطن في األبقار   مربع خال  

 

 المرض.الحصول على االعتراف بالخلو من  -1

 

يجب أن يلتزم المربع   سرطان الدم المستوطن في األبقارعتراف بالخلو من للحصول على ا 

 التالية: بالشروط 

 

  11.8.4للشروط الواردة في المادة  ستوفيةأن تكون جميع القطعان في المربع المذكور م

 وكذلك: 

 

 المرض.أن تكون جميع األبقار الداخلة إلى المربع واردة من قطيعٍ خاٍل من  –أ 

 

 ن جميع كميات النطفة واألجنة والبويضات الداخلة إلى المربع المعني بعد أن تكو  -ب 

   11.8.7و  11.8.6 تينالخضوع لالختبار األول متممة للشروط الواردة في الماد       

 تباعاً .       

 

أن يكون المربع المعني خاضعاً لخطة مشتركة لألمن البيولوجي وفقاً لما هو وارد  -جـ 

سرطان الدم التي تحمي األبقار من التعّرض لفيروس  4.4.3و  4.3.3في المادتين 

أو  المعني،مع دخول أبقار موبوءة إلى المربع  ينتقلالذي يمكن أن المستوطن في األبقار



وحقن أخرى أو خالل جمع عيّنات دم أمنتجات أو مواد ملّوثة أو بواسطة التحصين 

 ألذن أو تشخيص الحمل الخ ... أو نزع القرون أو وسم ا أخرى،ومواد بيولوجية 

 

أن يكون المربع قد حصل على اعتراف السلطة البيطرية وفقاً لما هو وارد في الفصلين   –د 

   .4.4و.    4.3

 

 االحتفاظ بصفة الخلو من المرض  -2

يجب أن تبقى جميع  سرطان الدم المستوطن في األبقارمن أجل االحتفاظ بصفة الخلو من 

ً لمضمون المادة القطعان ضمن المربع ال مع   11.8.4مذكور خالية من هذا المرض وفقا

 للمرض.العثور على الفيروس المسبب  دون 4.4.5اعتماد برنامج للرصد وفقاً للمادة 

 

سحب وإعادة إعطاء صفة الخلو من المرض إذا تبيّن أن أية أبقار قد أعطت نتائج إيجابية في   -3

مربع حاصل على صفة الخلو من المرض ضمن سرطان الدم المستوطن في األبقارتشخيص 

يتوجب في هذه الحالة سحب صفة الخلو من المربع  و . المذكور كما هو وارد في كود اليابسة

 11.8.4المعني حتى تسترد جميع القطعان فيه صفة الخلو من المرض وفقاً لمضمون المادة 

 . 4.4و   4.3ويتم االعتراف مجدداً بصفة الخلو وفقاً لما هو وارد في الفصلين  

 11.6 4. المادة

 

 قطيع خال  من سرطان الدم المستوطن في األبقار  

 صفة الخلو   -1

كل ليشترط  ،األبقار في سبيل الحصول على صفة االعتراف بخلوه من سرطان الدم المستوطن في

 الشروط التالية:  استيفاء األبقار،قطيع من 

 

 يع أية أعراض لسرطان الدم المستوطن في  القط أبقار يجب أالّ يكون قد ظهر على   -أ       

           األبقارسواًء  أثناء الفحص السريري أو عند التشريح أو بعد إجراء االختبار التشخيصي    

 للمـرض خالل السنتين األخيرتين؛    

 

   شهراً قد اختبرت مرتين مـع  24يجب أن تكون جميع الحيوانات التي يزيد عمـرها على   -ب      

 أشهر على األقل بين  4سلبيـة لتشخيص سرطان الدم المستوطـن في األبقار بفاصل    نتائـج            

 شهراً األخيرة؛ 12خالل ال  اختبارينكل            

 

ً إلى القطيع بعد االختبار األول مستوفية     -ج       يجب أن تكون جميع الحيوانات المنضمة حديثا

 ؛  11.8.5لمادة اللشروط الواردة في            



 

 يجب أن تكون النطفة والبويضات / األجنة المجموعة من األبقار المنضمة حديثاً للقطيع بعد     -د      

 . .11.8.7و    11.8.6 تيناألول مستوفية للشروط الواردة في الماد  االختبار           

 

 االحتفاظ بصفة الخلو  -2

 

ما بصفة الخلو من سرطان الدم المستوطن في األبقار، إخضاع   قطيعاظ احتفيشترط في سبيل 

العينات الختبار تشخيصي لسرطان الدم  يوم أخذ شهراً  24جميع رؤوسه التي يزيد عمرها على 

شهراً على األكثر بين كل اختبـارين، مع   36المستوطن في األبقار مع نتائج سلبية، بفاصل 

 أعاله. د المذكورة -1وج   - 1وأ  - 1الواردة في الفقرات  الشـروط في تنفيـذ االستمرار 

 

 استردادها للقطيع وتعليق صفة الخلو  -3

 

أعطت قد إذا تبين أن بعض الحيوانات التابعة لقطيع خاٍل من سرطان الدم المستوطن في األبقار 

ا تعليق  ، يتوجب عنده  للمرض كما هو وارد في كود اليابسة، تشخيصي نتائج إيجابية الختبار

 صفة الخلو من المرض حتى تنفيذ اإلجراءات التالية: 

 

 المبادرة فوراً إلى سحب جميع الحيوانات ذات المصلية اإليجابية من القطيع مع ذريتها   -أ       

           المولودة بعـد  آخر اختبار سلبي. على أنه يمكن اإلبقاء ضمن القطيع على أي حيوان مولود           

 )قيد الدرس(؛ PCRأُخضـع مع نتائج سلبية الختبار  بعـد االختبار  السلبي إذا          

 

 يجب إخضاع الحيوانات الباقية في القطيع الختبار تشخيصي يعطي نتائج سلبية  لسرطان الدم  -ب    

 ئج سلبية  ب  أعاله مع نتا -1يُجرى كما هو مفصل في الفقرة   المستوطن في األبقار، على أن          

 أشهر على األقل من تاريخ سحب الحيوانات ذات المصلية اإليجابية وذريتها من   4بعد           

 القطيع.          

 11.6 5. المادة
 

 أبقار التربية والتوالد  توصيات الستيراد

 طلب إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:  ستيراد اليتوجب على السلطات البيطرية عند ا

 أن الحيوانات واردة من بلد أو منطقة خاليان من سرطان الدم المستوطن في األبقار؛ أو  -1

 من سرطان الدم المستوطن في األبقار؛ او  أنها واردة من قطيع خالٍ   -2

 لشروط التالية: ل ةستوفيمأنها   -3

 قطيع: أنها كانت ضمن  -أ       

المرض، سواًء بعد إجراء  لم تظهر على أي حيوان فيه أية إشارة تدل على وجود  •

الفحص السريري أو التشريح أو ظهور نتائج االختبار التشخيصـي لسرطان الدم  

 السنتين األخيرتين؛  خالل األبقـار،المستـوطن في 



 

تشخيصيين مع  شهراً الختبارين 24ى لالتي يزيد عمرها ع أفرادهتم إخضاع جميع   •

ار أجريا على عينات من الدم جمعت نتائج سلبية لسرطان الدم المستوطن في األبق

،  شهراً الماضية اختبارين خالل االثني عشر كل بفاصل أربعة أشهر على األقل بين 

أو أنها عزلت عن القطيع ضمن وحدة عزل مرخص لها من قبل السلطات البيطرية 

 ؛أشهر على األقل 4واجري لها اختبارين تشخيصيين بفاصل  

 

 اختبار جميع أبقار القطيع مرة واحدة مع نتائج سلبية لتشخيص سرطان الدم  تم أنه     -ب                

 خالل الثالثين يوماً السابقة للشحن؛ المستوطن في األبقار              

 

 قد ولدتها أمهات تكون أنه إذا كان عمر الحيوانات المستوردة يقل عن السنتين،    -ج           

 سبق أن اختبرت مرتين مع نتائج سلبية لتشخيص سرطان الدم المستوطن "رحمية"                    

 في األبقار بفحص عينات من الدم جمعت بفاصل أربعة اشهر بين االختبارين على                     

 شهراً األخيرة. 12الـ األقل خالل                    

 11.6 .6.ة الماد 

 نطفة األبقار توصيات الستيراد

 

 بيطرية دولية تفيد:  شهادة صحيةإبراز  االستيراد طلب ب على السلطات البيطرية، عند يتوج

 

 أن الثور الواهب كان وقت جمع النطفة ضمن قطيع خاٍل من سرطان الدم المستوطن في    -1

 األبقار، وكذلك           

 ية سلبية؛ من أم رحمية ذات مصل سنتين، ولد أن الثور الواهب، إذا كان عمره أقل من   -2

أن الثور قد أخضع الختبارين مع نتائج سلبية لسرطان الدم المستوطن في األبقار، أجريا    -3

على عينات من الدم، على أن يكون االختبار األول قد أجري قبل جمع النطفة بثالثين يوماً  

 على األقل واالختبار الثاني بعد تسعين يوماً على األقل من تاريخ جمع النطفة؛

 .4.6و  4.5ين الفصلأنه تم جمع النطفة وتحضيرها وحفظها وفقاً للشروط الواردة في   -4

 11.6 7. المادة

 يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد 

 بويضات / أجنة األبقار 

 

تفيد أن البويضات / األجنة قد جمعت وحضرت وحفظت طبقاً   طلب إبراز شهادة صحية دولية

ً  4.9و  4.8و 4.7 لوالفصألحكام   .للحالة وفقا

 ____________________________ 

 


