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في إنتاج الخيل في وطن الخير

و
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هل لك أن تقّدم لنا نبذة موجزة 
في  والمهني  العملي  لتاريخك 

مجال تناسليات الخيل؟

البيطري  الطب  مدرسة  من  تخرجت 
ذلك  ومنذ   1985 عام  البرازيل  في 

على  منصّباً  تركيزي  ك��ان  الحين 
وسمحت  الخيل.  تناسليات  مجال 
تحت  أعمل  و  أتعلم  أن  الفرصة  لي 
العلماء  أفضل  من  مجموعة  إشراف 
واألطباء البيطريين في ذلك الوقت. 
من  المميزة  المجموعة  ه��ذه  وم��ع 

مجال  في  المتخصصين  العلماء 
اختبارات  وبعد  الخيل  تناسليات 
بإجراء  قمنا  عديدة  بحثية  ومشاريع 
أول عملية ناجحة لنقل أجنة الخيول 
في البرازيل في عام 1986. ومن ثم 
تابعت عملي كطبيب مقيم في عدد 

يعتبر الدكتور ماريو من كبار االختصاصيين البارعين و المميزين دوليًا في مجال تناسليات 
الخيل، فلديه خبرة تزيد عن خمسة وعشرين عامًا في مجال تناسليات الخيل  واختصاص نقل 
األجّنة. وهو مالك ومؤسس مركز زيرلوتي لتناسليات الخيل القائم في الواليات المتحدة. 
ويوفر مركز زيرلوتي خدمات تناسليات الخيل بأعلى مستويات ومعدالت  النجاح لعدد من 
كبار مزارع تربية الخيل المتميزة والمشهورة من الواليات المتحدة،كندا،البرازيل، األرجنتين 
وأستراليا ومجموعة من المزارع المتميىزة في دول الشرق األوسط مثل السعودية،  قطر و 

اإلمارات على سبيل المثال ال الحصر.

 لقاء خاص مع الخبير العالمى
 فى استنساخ الخيول دكتور
 ماريو زيروتى

تكاثر وتوليد

وأكثرها  الخيل  تربية  أكبر مزارع  من 
ُدعيت  أن  إلى  البرازيل  في  نجاحاً 
على  وال��إش��راف  إلنشاء   1999 ع��ام 
الخاص  دايموند  دبل  مزرعة  برنامج 
للتناسليات ونقل األجنة في الواليات 
المتحدة، وبعد عدة سنوات من العمل 
الناجح قررت تأسيس مركزي الخاص 
في الواليات المتحدة عام 2005. اليوم 
يقوم مركز زيرلوتي على مساحة 800 
ويقوم  الخضراء،  المراعي  من  هكتار 
بالعناية بمايزيد عن األربعمائة فرس 
إلى  باإلضافة  بدقة،  ُمختارة  حاضنة 
بأفراس  وعناية  تدريب  مرافق  وجود 
تلقيح  مختبر  مع  والفحول  اإلنتاج 
من  مجموعة  على  يحتوي  صناعي 
أحدث المعدات المتطورة المستخدمة 

في حقل تناسليات الخيل.

 يعّد مركز زيرلوتي رائداً عالميًا 
الخيل،  تناسليات  مجال  في 
مركزكم  ن��ج��اح  أس��ب��اب  فما 

وتفوقه؟

وعلومه  للخيل  وحبي  شغفي  إن 
هذا  في  أكثر  التعّمق  إلى  دفعني 
ال��دؤوب  العمل  خ��ال  من  المجال 
التي  المستمرة  واألبحاث  والدراسة 
من  المزيد  اكتساب  إل��ى  قادتني 
الخبرات والمعارف. هذا باإلضافة إلى 
حرصي الدائم على اإلستعانة بفريق 
البيطريين  األطباء  من  مميز  عمل 
ذوي الخبرة والطاقم اإلداري والسّياس 

من محبي الخيل. 

يقوم  س��وف  فهمي  بحسب 
البيطري  للطب  ت���اد  م��رك��ز 

زيرلوتي  مركز  مع  بالتعاون 
لتناسليات الخيل بالعمل سويًا 
لتناسليات  مركز  إنشاء  على 
الخيل لخدمة مرّبين الخيل في 
السعودية  العربية  المملكة 
يمكن  فهل  المجاورة،  والدول 
م��وج��زاً  وص��ف��ًا  لنا  ت��ق��ّدم  أن 
الخدمات  وماهّية  للمشروع 
في  المركز  سيقدمها  ال��ت��ي 

المملكة العربية السعودية؟

بدايًة أنا متحمس جداً وفخور لدعوتي  
البيطري  للطب  تاد  مركز  قبل  من 
ألكون جزءاً من هذا المشروع الفريد، 
بنوعية  معجباً  كنت  لطالما  حيث 
األوس��ط.  الشرق  منطقة  في  الخيل 

ون��س��ع��ى م��ن ه��ذا 
توفير  الى  التعاون 
تناسليات  خدمات 
ال����خ����ي����ل ع��ل��ى 
المستويات  أع��ل��ى 
والمقاييس من خال 
تقديم حلول مبتكرة 

األجنة،  نقل  الصناعي،  التلقيح  في 
البازما  عاج  المنوي،  السائل  تجميد 

والعديد من الخدمات األخرى.

المركز  خدمات  ستكون  هل   
الخيول  ب��س��ال��ة  م��ح��ص��ورة 

العربية وحدها؟

مفتوحاً  المركز  سيكون  وإنما  ال، 
ذلك  في  بما  الخيل  ساالت  لجميع 
الخيول العربية ،الورم بلد ،الثوروبريد 

وغيرها من ساالت الخيل .

شرحًا  لنا  تقدم  أن  يمكن  هل 
الصناعي  التلقيح  لعملية 
وم����زاي����اه؟ ب��اإلض��اف��ة إل��ى 

سلبياته؟

ال توجد سلبيات يمكن أن تعزى إلى 
عملية التلقيح الصناعي، أما بالنسبة 
من  العديد  فهناك  المزايا،  إل��ى 
من  نجنيها  أن  يمكن  التي  الفوائد 
خال هذه التقنية. من هذه الفوائد 
جسدي  اتصال  إل��ى  الحاجة  ع��دم 
من  يقّلل  مما  والفرس  الفحل  بين 
واألمراض  الجسدية  مخاطراإلصابة 
باالستفادة  يسمح  أنه  كما  الجنسية. 
السائل  من  ممكن  حد  أقصى  إلى 
المنوي المتوفر لدى الفحل.  حيث أن 
المنوي  السائل  كمية 
لتلقيح  المستخدمة 
ف���رس واح�����دة من 
خال نزو الفحل على 
الفرس تكفي لتلقيح 
األفراس  من  العديد 
التلقيح  طريق  عن 
قدرتنا  إلى  باإلضافة  هذا  الصناعي. 
الازمة  التحاليل  بجميع  القيام  على 
وتجهيزه  المجمع  المنوي  للسائل 
على  يساعد  مما  التلقيح  لمرحلة 
الحيوانات  وق��درة  ج��دوى  تحسين 
المنوية على الحركة والكشف المبكر 
مما  واإلم��راض  العدوى  مشاكل  عن 
صحة  على  ال��ح��ف��اظ  ف��ي  يسهم 
نسبة  ارت��ف��اع  و  الفحل  وخصوبة 

معدالت الحمل.

جديد  مفهوم  األج��ن��ة  نقل   

تكاثر وتوليد

الخبير  مع  خ��اص  لقاء 
ماريو  دكتور  العالمى 

زيروتى 
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ولكن  المهرات،  هذه  عند  والنضج 
إنتاج  على  ق��ادرة  المهرات  بعض 

األجنة كالفرس الناضجة.

هل يمكن أن تنتقل الخصائص 
والشخصية  الفيزيولوجية 
والتي  الحاضنة  ال��ف��رس  م��ن 
إلى  أخرى  سالة  من  تكون  قد 

الجنين؟

الحصان  وميزات  خصائص  ألّن  ال، 
الفرس  ع��ن  النظر  بغض  وراث��ي��ة، 
مشاهدة  الجميل  وم��ن  الحاضنة. 
قيام إحدى أفراس الجر الضخمة بدور 

الألمومة لمهرعربي.

 هل ترى أن عملية نقل األجنة 

الوراثية  الجينات  في  تؤثر  قد 
للسالة العربية؟

بصراحة ال أعتقد أن هناك أي تأثير 
خال  من  الوراثي  النمط  يصيب  قد 
يحدث  قد  وإنما  األجنة،  نقل  عملية 
واألساليب  التوجهات  بحسب  ذلك 
المربين بغية الحصول  التي يتبعها 
طبقاُ  بالخيل  معينة  صفات  على 
ورغبة  المتغيرة  المعاصرة  للمعاير 
لذلك  بالمنافسة.  والماك  المربين 
إتخاذ  كيفية  إلى  االنتباه  ينبغي 
على  اإلعتماد  وعدم  اإلنتاج  ق��رارت 
ساالت و دماء معينة و التركيز عليها 
بطرق  الفحول  بعض  استخدام  او 

زائدة عن نطاق المعقول.

هل يمكن أن تخبرنا المزيد عن 
عملية تجميد السائل المنوي؟

بفضل العديد من الدراسات و األبحاث 
اصبحت عملية تجميد السائل المنوي 
بسيطة نسبياً شريطة أن تتم بوساطة 
العملية  وه��ذة  مؤهلين.  فنيين 
تسمح لمالك الفحل بتجميع و حفظ 
السائل المنوي لسنوات عديدة. حيث 
الفحل  مالك  العملية  هذه  تمكن 
المجمد  المنوي  السائل  استخدام  من 
للتلقيح  الفحل  توفر  عدم  حالة  في 
المسابقات،  في  المشاركة  بداعي 

اإلصابة او النفوق.

يتم تحليل و معالجة السائل المنوي 
للحفاظ  وذلك  التجميع،  عملية  بعد 

فهل  المنطقة،  ف��ي  نسبيًا 
عن  شرحًا  لنا  تقّدم  أن  يمكن 

إجراءات هذه العملية؟

يتم تلقيح الفرس المختارة في برنامج 
في  صناعياً  تلقيحاً  األجنة  نقل 
الغالب و بعد ثمانية أيام من اإلباضة  
ومن خال إجراءات آمنة يتم استرداد 
الجنين الذي دخل طور النمو ثم يتم 
بوسائط  المسترجع  الجنين  تعقيم 
الجنين  نقل  يتم  ثم  وم��ن  خاصة 
التي  الحاضنة  الفرس  إلى  المسترجع 

ستكمل فترة الحضانة كاملة.

نقل  ع��م��ل��ي��ة  م���زاي���ا  م��اه��ي 
األجنة؟

يد  على  العملية  هذه  تتم  عندما 
فإنها  واالختصاص  الخبرة  أصحاب 
وتسمح  سلبية،  آث��ار  دون  تتحقق 

األمهر  من  العديد  بإنتاج  للفرس 
فحول  من  و  الواحد  الموسم  خال 
نقل  عملية  تمكننا  كذلك  مختلفة. 
الغير  األجنة من اإلنتاج من األفراس 
وهناك  الحمل.  على  جسدياً  قادرة 
الناتجة  األخ��رى  المزايا  من  المزيد 
تتمثل  األج��ن��ة  نقل  عملية  ع��ن 
األف��راس  من  اإلنتاج  على  بالقدرة 
النضج(.  مكتملة  )غير  سناً  األصغر 
باإلضافة إلى أن هذه العملية تمنح 
أن  دون  باإلنتاج  للفرس  الفرصة 
نشاطاتها  ممارسة  من  ذلك  يمنعها 
االعتيادية والمشاركة في البطوالت و 

المسابقات.

جانبية  تأثيرات  إي  يوجد  هل 
نقل  ت��ك��رار  لعملية  سلبية 
قدرتها  و  الفرس  على  األجنة 

على اإلنجاب مستقبًا؟

التسبب عملية نقل األجنة أي مخاطر 
اإلنجاب  و قدرتها على  الفرس  على 
العملية  هذه  تتم  عندما  مستقباً 
وبوساطة  منظّمة  إج����راءات  وف��ق 

شخص مختص ذي خبرة.

لألفراس  العمرية  الفئة  ما   
الخاضعة لعملية نقل األجنة؟

يمكن أن تخضع الفرس لعملية نقل 
الى  السنتين  عمر  من  ب��دءاً  األجنة 
على  ق��ادرة  مادامت  عمرها  نهاية 

إنتاج األجنة.  

هل من الممكن أن تقوم المهرة 
من  أكثر  بإنتاج  السنتين  بعمر 

جنين بصورة آمنة؟

تختلٍف معدالت اإلنتاج في المهرات 
البلوغ  نسبة  بإختاف  السنتين  بعمر 
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المتحدة  الواليات  في  نستخدمه  لما 
احد  يكون  س��وف  البازما  ع��اج  و 
عملية  تبدأ  عندما  الخدمات.  هذة 
الكولستروم،  الفرس  تنتج  المخاض 
الوليد  للمهر  األول  المصدر  وه��و 
)بروتينات  المناعي  الغلوبولين  من 
العوامل  لمكافحة  الازمة  البازما 
واسع  نطاق  على  ومتوفر  المعدية(، 
ال  قد  ذلك  ومع  الفرس،  حليب  في 
المستويات  المهور  بعض  تكتسب 
المناعي  الغلوبولين  من  المطلوبة 
ذلك  ويعود  الكولستروم  طريق  عن 
المختلفة.  العوامل  من  العديد  إلى 
للمهور  البازما  بتوفير  نقوم  سوف 
المركز.  خ��ال  من  ال���والدة  حديثة 
حيث يتم الحصول على البازما من 
على  حصلت  التي  السليمة  الخيل 
جرعات تطعيم كاملة  بحيث نضمن 
للمهور حديثة الوالدة مكافحة اعلى 

للعوامل المعدية.

 هل يمكن أن تستفيد الخيول 
البالغة من هذا العاج؟

نعم، على الرغم من تركيزنا الرئيسي 
عاج  أن  اال  ال���والدة  حديثي  على 
البازما له تأثير إيجابي على العديد 
من حاالت األمراض التي قد تصيب 

الخيول البالغة.

أخ����ي����راً ول���ي���س آخ������راً..
م����ا ج���دي���د ال��ت��ق��ن��ي��ات 
واالتجاهات  والتوقعات 

الخيل؟ ت��ن��اس��ل��ي��ات  ف��ي 

األب��ح��اث  م��ن  بالعديد  قمنا  لقد 
نأمل  والتي  المتحدة  الواليات  في 
مستقباً أن تقّدم تقنيات أكثر تطوراً 
) icsi (حقن الحيوانات المنوية داخل 
اإلخصاب   )  ivf  ( و)  السيتوبازما 
األنبوبي وتجميد األجنة أو ما يسمى 
خزعة الجنين، وفرز الحيوانات المنوية. 

وبعض هذه التقنيات ستكون متاحة 
في مركزنا في القريب العاجل .

حظيت  أني  سروي  دواعي  من  كان 
مع  م��اري��و  دك��ت��ور  لقائك  ب��ش��رف 
لكم  العربي  الجواد  مجلة  تمنيات 
بالنجاح  البيطري  للطب  تاد  ولمركز 
المملكة  في  الجديد  مشروعكم  في 

العربية السعودية.

لدى  الخصوبة  معدالت  أعلى  على 
عملية  خ��ال  المنوية  الحيونات 
حفظ  يتم  ثم  والتجميد،  التبريد 
وتخزينها  ملم   )0.5( بأنابيب  السائل 

بأمان ضمن حاويات 
غاز  على  تحتوي 

النتروجين السائل.

أن  ل�����ك  ه�����ل 
المزيد  تسّلط 
م�����ن ال����ض����وء 
الوسائط  على 
التي  ال��خ��اص��ة 
في  ستعتمدها 
تجميد  عملية 
السائل المنوي؟

ن����س����ت����ع����م����ل 
تم  حفظ  وس��ائ��ط 
قبل  من  تطويرها 
في  ال��ب��اح��ث��ي��ن 
الجامعات  إح��دى 
في  ال��م��ش��ه��ورة 
ال��ب��رازي��ل. وه��ذه 

القيمة  لنا  تقدم  الفريدة  الوسائط 
الحموضة  درج����ات  م��ن  األم��ث��ل 
والحمض  الخايا  لحماية  واألسمولية 
من  األق��ص��ى  الحد  وت��وف��ر  ال��ن��ووي 
بعد  المنوي  السائل  وخصوبة  جدوى 
عملية الذوبان، مما يساهم في زيادة 

معدالت الحمل لدينا.

 ما الفترة التي يمكن أن نحافظ 
المنوي  ال��س��ائ��ل  على  فيها 

مجّمداً؟

يمكن أن يبقى السائل المنوي مجّمداً 
االحتفاظ  لفترة غير محدودة شريطة 
النتروجين  من  معينة  بمستويات 

السائل ضمن حاويات التخزين.

في  المركز  ف��إن  فهمنا،  كما 
السعودية  العربية  المملكة 
سيقوم بتوفير أفضل لقاحات 
لعمائه،  العالمية  الفحول 
بالمزيد  تخبرنا  ان  يمكن  فهل 

عن هذه الخدمة؟

دوراً  تلعب  الفحل  اختيار  عملية  إن 
كبيراً في برنامج اإلنتاج، ومن ضمن 

في  المساهمة  إلى  الرامية  جهودنا 
في  العربية  الخيل  نوعية  تحسين 
االدول  و  السعودية  العربية  المملكة 
المجاورة وإعطاء المزيد من الخيارات 
المحلي  للمربي 
ف����ي اخ��ت��ي��ار 
فقد  ال��ف��ح��ل، 
بتوفير  ق��م��ن��ا 
لبعض  لقاحات 
ذات  ال��ف��ح��ول 
الشهرة العالمية 
من خال المركز 

في السعودية.

ه����ل ي��م��ك��ن 
لنا  تقدم  أن 
أم���ث���ل���ة ع��ن 
بعض الفحول 
يوفرها  التي 

المركز؟

االط��اع  يمكن 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة 
المتاحة  الفحول 
www.tilad. االلكتروني  الموقع  عبر 

com.sa

عاج  سابق  وق��ت  في  ذك��رت 
تخبرنا  أن  لك  فهل  البازما، 
لو  ال��ع��اج  ه��ذا  ع��ن  بالمزيد 

سمحت؟

الى  المركز  هذا  خال  من  نهدف 
مماثلة  عاجات  و  خدمات  توفير 
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of the biggest and most 
successful breeding farms 
in Brazil. In 1999 I was in-
vited to the United States 
to start an Embryo Trans-
fer program at Double Dia-
mond Ranch and in 2005 
I started my own opera-
tion in the United States. 
Today Zerlotti Equine Re-
production counts on 800 
acres of green pastures, 
over 400 hand- selected 
recipient mares, training 
and condition facilities for 
donor mares and stallions 
with covered arena and a 
state of the art reproduc-
tion laboratory with the 
most advanced equipment 
used in the equine repro-
duction field.

Zerlotti Equine Re-
production Center is 
considered a world 
leader in the field of 
equine reproduction; 
to what do 
you attribute 
your center’s 
impressive 
success? 

My passion 
and love for 
horses and Equine Sci-
ences have led me to a 
non- stop quest for experi-
ence and knowledge in this 
field. Also, one of my main 
goals since I started my 
own business has been to 

put together an outstand-
ing team of workers, ex-
perienced veterinarians, 
groomers, and office staff 
who know and love horses 
as much as I do.

From my understand-
ing Zerlotti Equine Re-
production Center and 
Tilad Veterinary Center 
have joined together 
to establish an Equine 
Reproduction Center 
that would provide 
services to breeders 
in Saudi Arabia and 
neighboring countries. 
Would you give us a 
brief description of this 
project and some of 
the services the center 
in Saudi Arabia will be 
providing?

I am very proud and 
excited that Tilad has in-
vited me to be part of this 

uniqueproject. 
I have always 
admired the 
quality and 
quantity of 
horses in the 
Middle East. 
We are 100% 

committed to providing 
the breeders with top-
notch services in the field 
of equine reproduction, by 
offering solutions and inno-
vations in Artificial Insemi-
nation, Embryo Transfer, 

Semen Freezing, Plasma 
Treatment and many other 
services.

Will the center pro-
vide services exclu-
sively to the Arabian 
breed?

The center will be open 
for all breeds and kinds of 
horses, including Arabi-
ans, Warmbloods, Thor-
oughbreds and all others.

Would you explain 
Artificial Insemination 
and its advantagesand 
are there any down-
sides to utilizing Artifi-
cial Insemination?

There are no downsides 
that can be attributed to 
Artificial insemination, and 
many are the advantages 
that this technique can 
bring, this includes: Com-
plete elimination of Stal-
lion-Mare physical con-
tact, thus minimizing risks 
of sexually transmitted 
diseases as well as physi-
cal injuries. It also allows 
a maximization of semen 
usage, whereas when we 
live cover a mare, we are 
only able to breed one 
mare, in this case it is pos-
sible to breed many mares. 
Another advantage is that 
we are able to do a com-
plete semen analysis and 
processing prior to insemi-
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A private meeting With The 
Global Expert In Equine 

Reproduction Dr. Mario Zerloti

How did you get in-
volved in the field of 
equine reproduction 
and would you please 
give us a brief descrip-
tion of your careerhis-
tory?

I graduated from Vet-

erinary Medicine school in 
Brazil in 1985, since then, 
my focus has always been 
on the equine reproduction 
field. I was blessed with op-
portunity to learn and work 
with the best Veterinarians 
and Scientists of the time. 

Together, in 1986, after nu-
merous tests and research 
projects, we performed the 
first successful equine em-
bryo transfer in the coun-
try.After that, I worked for 
several years as a resi-
dent veterinarian at some 

Dr. Mario Zerlotti is an internationally known expert in the field of 
Equine Reproduction with over 25 years of experience and special-
izing in Embryo Transfers. He is the founder and owner of Zerlotti 
Reproduction Centerin The United States. The center performs serv-
ices with the highest rates of success for some of the most powerful 
breeders in the United States, Canada, Brazil, Argentina, Australia 
and such Middle Eastern countries as Saudi Arabia,Qatar and UAE 
and to name a few. 

A private meeting 
With The Global 
Expert  Dr. Mario



العدد برعاية78العدد برعاية 79

  Mating&breeding   Mating&breeding

in which an Embryo 
Transferprocedure 
can be performed on a 
mare? 

Mares can start on the 
Embryo Transfer program 
at 2 years of age, and can 
be flushed through their 
whole life while still pro-
ducing viable embryos.

Can a two-year-old fil-
ly safely produce more 
than one embryo?

A: Absolutely. The recov-
ery rates might oscillate in 
young fillies, for puberty and 
reproductive maturity vary 
individually but some fillies 
will produce as many em-
bryos as a mature mare will.

Can the physical 
characteristics and 

personality of the re-
cipient mare, (which 
may be from another 
breed) be passed onto 
the foal?  

Not at all. Those are 
characteristics that are in-
corporated in the horse ge-
netic code; therefore, they 
will not change, regardless 
of the recipient mare’s atti-
tude or phenotype. It is ac-
tually quite neat to watch a 
heavy draft mare raising a 
refined Arabian foal.

What are your 
thoughts about the ef-
fect of Embryo Trans-
fer and the ability of a 
mare to produce mul-
tiple foals per year on 
the Arabian breed gene 
pool? 

I honestly do not think 
that the gene pool is af-
fected by Embryo Trans-
fer itself, but rather by the 
“trends” that the breed-
ers tend to follow, in or-
der to obtain individuals 
with characters that would 
make them competitive ac-
cording to the contempo-
rary demand. Care should 
be taken, so bloodlines or 
particular stallionsare not 
“overused”.

Please tell us more 
the process of freezing 
semen.

Thanks to innumerous 
tests and researches, se-
men freezing became a 
relatively simple (but still 
not easy) process, pro-
vided that it is done by 

nation, improving sperma-
tozoa motility/viability and 
minimizing risks of infec-
tion, which contributes to 
higher pregnancy rates.

Embryo Transfer is a 
relatively new concept 
in the region. Would 
you explain the proc-
ess of performing an 
Embryo Transfer?

A donor mare partici-
pating in the ET program 
is artificially inseminated 
normally. Eight days af-
ter the ovulation, through 
a harmless procedure, 
the embryo is recovered 
and assessed as to de-
velopmental stage. After 
rinsed in a special media, 
the embryo is transferred 
into a recipient (surrogate) 

mare, which will carry the 
pregnancy to term.

What are the advan-
tages of Embryo Trans-
fer? 

When performed by an 
experienced professional, 
Embryo Transfer is a com-
pletely harmless proce-
dure that allows the mare 
to produce multiple foals, 
with different stallions 
per breeding season.  It 
also allowsmares that are 
physically unable to carry 
a foal to reproduce with no 
risks. Other important ad-
vantages are that, through 
Embryo Transfer, young 
mares that are capable of 
producing embryos, but 
not quite mature to carry 
a foal to full term can start 

their reproduction career 
earlier and show/ sport 
mares can remain on their 
schedule with nodisrup-
tion.

A mare can produce 
multiple embryos dur-
ing the season. Would 
obtaining multiple 
embryos from a mare 
have an effect on the 
mare and/or her future 
ability to produce?

As long as the proce-
dures that involve this 
technique are performed 
with caution, by an expe-
rienced technician, obtain-
ing multiple products from 
a mare will cause no detri-
ments to her future repro-
ductive life.

What is the age range 
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Would you tell us more 
about this treatment? 

Our goal is to offer our 
clients here in the region 
the same treatments/ ap-
proaches we use in the 
US.

When close to foaling, 
the mare produces the co-
lostrum, which is the new-
born foal‘s first source of 
immunoglobulin (plasma 
proteins that fight against 
infectious agents) and it 
is widely available in the 
mare’s milk. However, 
due to many different fac-
tors, some foals may not 
acquire desired levels 
of immunoglobulin. We 
willprovidehiperimmune 
plasma intravenously, that 
is plasma obtained from 
healthy horses that have 
been previously provided 
with a complete vaccina-
tion panel, so that defense 
against many infectious 
agents is assured to the 
newborn foals.

Would sick adult 
horses benefit from 
this treatment?

Yes, although our main 
focus is on newborn foals, 
there are several medical 
conditions that affect older 
horses in which plasma 
administration can be ben-

eficial.

Last but not least, 
what are the indus-
try’s latest technology 
advancement,trends 
and forecasts?

We have been doing 
many researches in the 
US and we hope that in 
thefuture, we will be able 
to provide the industry with 
even more advanced serv-
ices and techniques, such 
as ICSI (Intra Cytoplasmic 

Sperm Injection), IVF (In- 
Vitro Fertilization), embryo 
freezing, embryo biopsy/ 
sexing and spermatozoa 
sorting. Some of this tech-
nics will be available in our 
center soon.

It was a great pleasure 
to have you. Al Jawad Al 
Arbi magazine wish you 
and Tilad Veterinary Cent-
er much success in your 
new venture in Saudi Ara-
bia. Thank very much for 
your Time.    

a qualified professional. 
This technique allows the 
owner to have semen from 
his stallioncollected and 
stored formany years and 
to be used when stallion 
may be unavailable for 
breeding due to show or 
race schedules or in case 
of unforeseeable circum-
stancessuch as injury or 
death.

After col-
lection, the 
semen is 
carefully an-
alyzed and 
goes through 
a process 
during which 
the sperm 
cells are ac-
climated and 
protected, 
so they will 
not be dam-
aged dur-
ing the cool-
ing/ freezing 
process, and 
maximum 
fertility is pre-
served. The semen is then 
frozen in 0.5 ml straws and 
stored in liquid nitrogen 
vapor containers.

Would you elaborate 
more onyournew me-
dia/extenders that you 
will be utilizing in the 
freezing process?

We use a freezing ex-
tender that was developed 
by researchers from a fa-
mous University in Brazil. 
This unique freezing media 
provides us with pH and 
osmolarity values that are 
optimum for cell protec-
tion, DNA and membrane 
integrity and maximum vi-
ability/ fertility after thaw-
ing, greatly enhancing our 
pregnancy rates.

For how can you 
store, frozen semen?

Frozen semen can be 
stored for indeterminate 
time, provided that good 
liquid nitrogen levels are 
kept in the tank.

I understand the 
center in Saudi Arabia 

will make frozen se-
menfrom international 
stallions available for 
its clients. Would you 
tell us more about this 
service? 

As you know stallion se-
lections play a huge role in 
the success of any breed-
ing program. In our effort to 
contribute to the improve-
ment of the equine stock in 

Saudi Ara-
bia and the 
region and 
to give the 
local breed-
er more 
options in 
stallion se-
lection, we 
managed to 
make frozen 
semen for 
some world-
renowned 
stallions 
available 
through the 
center in 
Saudi Ara-
bia.

What are some of the 
stallions the center will 
be representing? 

A list of available stal-
lions can be found at www.
tilad.com.sa

You mentioned ear-
lier Plasma treatment. 




