
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة قانون ال
 

 12.9الفصل  

 الخيـليالفيروسي الشـرايين  مرض
INFECTION WITH EQUINE ARTERITIS VIRUS 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

 12.9.1المادة 

 

 أحكام عامة

 

مرض   التهـاب الشـرايين الفيروسي الخيـلي بأنهاليابسة يمكن تعريف مرض  قانونمن أجل أغراض 

 Equidae األليفة. الخيليات يصيب الحيوانات من فصيلة فيروسي  
 

التهـاب الشـرايين الفيروسي مرض إصابات سريرية سببها فيروس  بوقوعفقط  يعنى هذا الفصل ليس 

 كور بغياب أية أعراض سريرية. لكن أيضاً بوجود العدوى بالفيروس المذ  الخيـلي

 

من أجل أغراض هذا الفصل تعرف عملية العزل بفصل الخيول األهلية عـن غيرهـا التـي لهـا و ـ  

 .لبيولوجي بهدف من  انتقال العدوىوبائي مختلف باستخدام اإلجراءات المناسبة لألمن ا

 

الخيـول  فئـات يوماً لجميـ   28العدوى لمرض التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول نقل تعتبر فترة 

نقل حياة الحيوان. وبما أن فترة  طوال فترةالعدوى نقل البالغة جنسياً حيث تمتد فترة  خيولباستثناء ال

معرفة الو   الصـحي لكـل  فإنه يتوجب العدوى يمكن أن تطول في حال طرح الفيروس م  النطفة، 

لفيـروس اسي من أجل  مان عدم طرح الشرايين الفيرو التهاب لمرض حصان يحمل أجسام مناعية 

 .السائل المنويم  
 

 .Terrestrial Manualفي دليل اليابسة  فصلةتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية واللقاحات م
 

 12.9.2المادة 

 

 غير المخصية  ياتتوصيات الستيراد ذكور الخيل
 

صحية بيطرية دولية تفيد أنه لـ  إبراز شهادة  طلب المستوردة للبلدان يتوجب على السلطات البيطرية 

تظهر على الحيوانات أية أعراض سريرية لمرض التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول يوم الشحن 

 لشروط التالية:حد ا، وأنها تستجيب ألالسابقة للشحنيوماً  28 الأو خالل 
  



لاللتهـاب  وإخضـاعها الختبـار تشخيصـي الشـحنيومـاً قبـل ا 28ت  عزل الحيوانـات لمـدة أنه  -1

م  نتائج سلبية بفحـ  عينـة واحـدة مـن الـدم سـحبل مـن كـل الشرايين الفيروسي في الخيول 

 أو ،يوماً السابقة للشحن 21حصان خالل ال 
 

  أشهر لفح  مخبري هدفه التحري عـن وجـود مـرض  9إلى   6أن الحيوانات أخضعل بعمر  -2

 وأظهرت  التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول  

 

 ئج سلبية، إما نتا -أ

  أو          
 يوماً نتيجته أرقام مستقرة أو متدنية،  14بعد  تبعها فح  آخريإيجابية  إما نتائج -ب 

           

 على أن يت  بعده مباشرة التحصين  د التهاب الشراسسن الفيروسي الخيلـي، مـ  يعـاد         

 التحصين  دورياً وفقاً لتوصيات المصن ، أو        
 

 لحيوانات مستوفية للشروط التالية:أن تكون ا -3

 

 وكذلك الحيوانات،ت  عزل أنه      -أ

  التهـاب الشـرايين أن الحيوانات أخضعل الختبار هدفـه التحـري عـن وجـود مـرض       -ب 

 أيـام علـى األقـل  7م  نتائج سلبية بفح  عينة دم سحبل بعـد  الفيروسي في الخيول   

  ، Terrestrial manualالـواردة فـي دليـل اليبسـة من بدء فترة العزل وفقاً للمعايير    

 وكذلك    
 

 أنه ت  تحصينها فوراً  د المرض،      -ج
 

 يوماً بعد التحصين، وكذلك 21أنها ظلل معزولة عن الخيول األخرى لمدة و     -د 
 

      أنه ت  تحصينها الحقاً بانتظام وفقاً لتعليمات مصن  اللقاحات، أو  -هـ 
 

  التهـاب الشـرايين الفيروسـيمـرض تبار تشخيصي هدفه التحري عـن وجـود أنها أخضعل الخ   -4

 Terrestrialمــ  نتيجــة إيجابيــة بفحــ  عينــة دم وفقــاً للمعــايير المحــددة  فــي دليــل اليبســة  

manualوكذلك ، 
 

السابقة للشحن لفرسين أنثيين ت  إخضـاعهما الختبـارين  أشهر 6أنه ت  نزوها خالل ال     -أ           

مـ  نتـائج  التهـاب الشـرايين الفيروسـيمرض  خيصيين من أجل التحري عن وجود تش

يومـاً بعـد  28سلبية بفح  عينات دم سحبل يوم النـزو بالنسـبة لالختبـار األول وبعـد 

 الثاني أو لالختبارالنزو 
 

  أشــهر الســابقة للشــحن باختبــار  6أنــه تــ  فحــ  النطفــة المســحوبة خــالل فتــرة ال    -ب 

   أوم  نتائج سلبية  التهاب الشرايين الفيروسيمرض  عن وجود  تشخيصي للتحري 

. 
  



ــرة    -ج ــة المســحوبة خــالل فت ــ  فحــ  النطف ــه ت ــار  6أن  أشــهر بعــد الفحــ  األول باختب

 م  نتـائج سـلبية ، وتـ   التهاب الشرايين الفيروسيمرض  تشخيصي للتحري عن وجود       

 المصن  المنتج للقاح. الحقة وفقاً لتوصيات بعدها التحصين فوراً وتحصينات دورية       

 12.9.3المادة 

 

 صية( خالكاملة )الالمتوصيات الستيراد الخيول غيرالفحول 
 

يتوجب على السـلطات البيطريـة عنـد االسـتيراد طلـب إبـراز شـهادة صـحية بيطريـة دوليـة تفيـد أن 

 ، وأنهالشحنيوم  روسيأية عالمات سريرية اللتهاب الشرايين الفي عليهال  تظهر  الحيوانات 
 

 

  أيـة  علـى الحيوانـات لـ  تظهـر يومـاً سـابقة للشـحن فـي مزرعـة حيـث  28إما أنها بقيل خالل   -1

 ، وأنهعالمات سريرية اللتهاب الشرايين الفيروسي     

 

وفقاً لمعايير دليل اليابسة  اللتهاب الشرايين الفيروسيأخضعل الحيوانات الختبار تشخيصي    -أ

(Terrestrial Manual)  يومـاً السـابقة للشـحن مـ   21لعينات دم سحبل لمرة واحدة خـالل ال

يوماً السابقة للشحن م  نتائج تشير  28يوماً كحد أدنى خالل ال  14نتائج سلبية، أو لمرتين بفارق 

 إلى مبات أو تدني في نسبة األجسام المناعية، أو 

 

 اً لتعليمات مصن  اللقاحات،أنه جرى تحصينها الحقاً بانتظام وفق -ب     

 

 ل  تظهر عليها خالل الحجر أية أعراض و لشحنل سابقةيوماً   28مدة خالل ت  عزل الخيول  أنه   -  -2

 .وسيالشرايين الفيراللتهاب  مر ية       
 

 12.9.4المادة 

 

 توصيات الستيراد نطفة الخيول

 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد 

يومـاً السـابقة  28خـالل ال  بقيـل النطفـة مصـدر طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد أن الحيوانـات 

أعـراض ة أيـ أو يـوم جمـ  النطفـة خـالل هـذه الفتـرة  خيولهـا فـيتظهـر ل   مؤسسةلجم  النطفة في 

 وأنه  سريرية اللتهاب الشرايين الفيروسي؛

 

ــر  -1  هــاب الشــرايين الفيروســي الختبــار وفقــاً أشــهر تــ  إخضــاع الحيوانــات لاللت 9إلــى  6بعم

 ( وكانل النتائج:OIEلمعايير دليل اليابسة )    

 

 

 

 



 إما سلبية؛    -أ

 

 يومـاً علـى األقـل باختبـار مـانر أظهـر إمـا   14تبعل بعد أو أن النتائج كانل إيجابية وأ    -ب 

 استقراراً في نسبة األجسام المناعية أو تدنيها،             

 

 نه ت  بعدها تحصين الحيوانات  د المرض وإعادة تحصينها وفقاً لتوصيات المصـن  المنـتج  وأ       

 للقاح، أو  
 

الشرايين لفيروسي   ب التهالتحري عن وجود لاخضاعها الختبار تشخيصي وعزل الخيول ت  أنه   -2

  على الحصولم   لعزلا  أيام على األقل من بدء  7خالل  في دليل اليابسةوفقاً للمعايير المحددة      

عزلها  د المرض، وأنه ت   مباشر تحصينهاوانه ت  بعدها  الدم،نتائج سلبية بفح  عينية من        

ً  21لمدة       ً لتعليمات المصن  المنتج للقاح،  بعد التحصين م  إعادة تحصينها يوما ً وفقا        أودوريا
                                                                  

التهــاب الشــرايين مــن أجــل التحــري عــن وجــود تــ  اخضــاع الخيــول الختبــار تشخيصــي أنــه    -3

يوماً السابقة لجمـ  النطفـة، وأنـه  14خالل الـ  سحبل نتائج سلبية بفح  عينة دم  م  الفيروسي

 الفيروسـيالتهـاب الشـرايين ذات الو   الصحي المختلـف بالنسـبة  باقي الخيول عنها عزلت  

 أو جم  النطفة،نهاية عمليات عينة الدم حتى  سحب تاريخ من يوماً  14خالل ال 

 

   التهـاب الشـرايين مـن أجـل التحـري عـن وجـود ت  اخضاع الخيـول الختبـار تشخيصـي أنه     -4

 إماوأنه  إيجابية  نتائج أعطى الفيروسي       

 

 هر السـابقة لجمـ  النطفـة  بنـزو فرسـين امنتـين تـ  أش 6قام كل حصان الحقا خالل فترة ال   -أ       

  التهـاب الشـرايين مـرض إخضاعهما الختبارين تشخيصيين من  أجـل  التحـري  عـن وجـو د         

 م  الحصول على نتائج سلبية  بفحـ  عينـات مـن الـدم سـحبل يـوم النـزو بالنسـبة  الفيروسي       

      تبار الثاني ، أويوماً لالاخ 28لالختباراألول وبعد        
 

قـد تـ  جمـ  النطفـة المعـدة للتصـدير تلل تاريخ  يأشهر الت 6لمجموعة خالل ال أن النطفة ا -ب      

مـ  الحصـول علـى  التهاب الشرايين الفيروسـي د مرض وجو التحري عن من أجل اختبارها

 ؛Terrestrial manualفي دليل اليابسة  ةللمعايير المحدد وفقا  سلبية، ونفذت نتائج 
 

 أشهرالتي تلل تاريخ جم  النطفة المعدة للتصدير قد ت   6 أن النطفة المجموعة خالل ال  -ج    

 م  الحصول على  التهاب الشرايين الفيروسيمرض التحري  عن وجو د   اختبارها من أجل          

 م  تحصينات دورية الحقة ، أو تحصين الخيول فوراً   نتائج سلبية،  م  ت            
 

 قد ت  اختبارها: دةمجالمأن الخيول مصدر النطفة       -5
 

 علـى نتـائجم  الحصول  التهاب الشرايين الفيروسيمرض التحري عن وجو د  أجل إما من   -أ     

بعـد علـى األكثـر  شـهراً  12األقل وعلى يوماً  14خالل الـ  سحبل عينة دم بعد فح   سلبية

 ؛للتصديرالمعدة  النطفة تاريخ جم 
 

 م  الحصول على نتائج لتهاب الشرايين الفيروسيامرض التحري عن وجو د وإما من أجل   -ب 



من النطفة المجموعة فوراً قبل المعالجـة، أو قسـ  مـن النطفـة المجموعـة قس  سلبية بفح   

 للتصدير.نة األولى للنطفة المعدة يوماً بعد العي 30-14خالل فترة 

 

 12.9.5المادة 

 

 الناتجة من الجسم الحي الخيول أجنة توصيات الستيراد
 

لـ  مصـدر األجنـة توجب على السلطات البيطرية طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد أن الحيوانات ي

 إما ، وكذلكالتهاب الشرايين الفيروسيمرض لتظهر عليها يوم جم  األجنة أية أعراض 

 

التهـاب مـرض لأنه ت  إيواء الخيول في مؤسسة لـ  تظهـر علـى الحيوانـات فيهـا أيـة أعـراض  -1

 يوماً السابقة لجم  األجنة؛ وأنه 28خالل ال  وسيالشرايين الفير

 

 21جمعل منها إمـا مـرة واحـدة خـالل ال ت  إخضاع الحيوانات لفح  عينات من الدم  -أ

يومـاً  14يوماً السابقة لجم  األجنة م  نتائج سلبية، أو على مرتين بين األولـى والثانيـة 

تقرة أو متدنية األرقـام لألجسـام يوماً السابقة للجم  كانل نتيجتها مس 28وذلك خالل ال 

 المناعية، أو 

 

 اللقاحات؛ أو منتجباستمرار وفقاً لتوصيات  تحصنأنها كانل  -ب 

 

 يوماً السابقة لجم  األجنة حيث ل  تظهـر خاللهـا علـى الحيوانـات أيـة  28أنه ت  عزلها خالل ال   -2

 وكذلك .التهاب الشرايين الفيروسيمرض أعراض ل     

 

 . 12.9.4المادة  مستوفية لشروطكانل المستخدمة لتخصيب البيوض  أن النطفة -3

 

 ______________________ 

 
 

 


