القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 14.6
التهـاب البربـخ في األغنـام
OVINE EPIDIDYMITIS

(العامل المسبب )Brucella ovis
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 14.6.1
أحكام عامة
توجد معايير االختبارات التشخيصية واللقاحات في دليل اليابسة .Terrestrial Manual
المادة 14.6.2
قطيع أغنام خا ٍل من التهاب البربخ في األغنام
لالعتراف بخلو قطيع أغنام من التهاب البربخ في األغنام يشترط استيفاء التالي:
-1

أن يكون القطيع موضوعا ً تحت إشراف بيطري رسمي؛

-2

أال يكون قد ظهرت في القطيع أية أعراض سريرية اللتهاب البربخ منذ سنة على األقل؛

-3

أن تعطى هوية تعريفية دائمة لجميع أغنام القطيع؛

في حال اعتماد التحصين ضد هـذا المـرض لجميـع ذكـور القطيـع أو بعهـها يجـ االسـتمرار فـي
اعتبار القطيع المذكور خا ٍل من التهاب البربخ في االغنام.
المادة 14.6.3
توصيات الستيراد أغنام التوالد أو التربية (دون ذكور مخصية)
يتوج على السلطات البيطرية عند االستيراد

طل إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد التالي:
-1

أنه لم تظهر على الحيوانات يوم الشحن أية أعراض سريرية اللتهاب البـربخ فـي األغنـام؛

-2

أن الحيوانات واردة من قطيع خا ٍل من التهاب البربخ في األغنام؛

-3

بالنسبة لألغنام التي يزيد عمرها عن  6أشهر :أنها عزلت خالل ال  30يوما ً السابقة للشحـن
في مزرعـة المنشأ حيث أخهعت الختبارات تشخيصية مع نتائج سلبية اللتهاب البـربخ فـي
االغنام أو
بالنسبة لألغنـام الواردة من قطعان غير مذكورة في البند ( )2أعاله :أنها عـزلت قبل الشحـن
وأخهعت الختبارين تشخيصيين مع نتائج سلبية اللتهاب البربخ في األغنام بفاصـل 60-30
يوما ً بينهما على أن ُيجرى االختبار الثاني خالل ال  15يوما ً السابقة للشحن.

-4

المادة 14.6.4
توصيات الستيراد نطفة االغنام
يتوج على السلطات البيطرية عند االستيراد
طل إبراز شهادة صحية بيطرية دولية تفيد:
-1

-2

أن الذكور مصدر النطفة:
أ-

لم تظهر عليها يوم جمع النطفة أية أعــراض سريرية اللتهاب الـبربخ في األغنام؛

ب-

واردة من قطيع أغنام خا ٍل من التهاب البربخ في االغنام؛

ج-

بقيت خالل ال  60يوما ً السابقة للشحن على أراضـي بلـد المصـدر فـي مزرعـة أو
مركز للتلقيح االصـطناعي يهـم حيوانـات جميعهـا خاليـة مـن التهـاب البـربخ فـي
االغنام؛

د-

أنها أخهعت لالختبارات التشخيصية مع نتـائج سـلبية اللتهـاب البـربخ فـي االغنـام
خالل الثالثين يوما السابقة لجمع النطفة؛

إن نطفـة الذكـور ال تحـوي العامـل المسـب لمـرض Brucella ovisأو األجسـام المناعيـة
المهادة له.
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