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علم و پژوهش

اهلی و کرونا در حیوانات بیماري نگرانی از شیوع 
خانگی

 ،*1منصوره ملکیان 

چکیده  
از یک زا ي مارعوامل بی شوند و در نتیجه،هاي مختلف مجبور به مجاورت با هم می، گونههاي طبیعیزیستگاه از بین بردن با 

نظیر    ها،اعث جهش ویروس ب   جهانی  شکار حیوانات به عنوان وعده غذایی و فروش در بازارهاي.  یابدبه دیگري انتقال می گونه  
از انسان به  19ویروس کرونا  انتقالدهد که احتمال . مطالعات نشان میشودی از حیوانات به انسان ها م، 19ویروس کرونا 

اي عبور کند و  تواند از مرزهاي بین گونه دارد. ویروس کرونا می مثل سگ و گربه وجود حیوانات خانگی  اًخصوص ، حیوانات
توانند  این، حیوانات خانگی می  برود. عالوه در جهان ش  ي گیرهمه   خطر  باعث ایجاد  ،با انتقال از یک گونه جانوري به گونه دیگر

بنابراین، رعایت  و ناقل ویروس باشند.  خود حمل کنندي موهاروي پوست بدن یا ، آن را بیماري کرونا بدون ابتال به 
حیوانات   شود. توصیه می  19بیماري کرونا براي پیشگیري از ابتال به شده از سوي مراجع رسمی ارائه بهداشتی هاي دستوالعمل 

در طبیعترها کردن حیوانات خانگی . وابسته به انسان هستند و نباید به بهانه شیوع کرونا، آنها را در طبیعت رها کردخانگی 
تمامی حیوانات داراي حقوق مساوي براي  که مخاطراتی براي این حیوانات و محیط زیست به دنبال دارد. عملی غیراخالقی 
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 مقدمه

  1960در دهه    ها هستند کهویروس  اده بزرگی ازهاي کرونا خانوویروس
هاي سویه .کنندها را بیمار توانند حیوانات و انسانمی شناخته شدند و

که برخی از آنها به انسان    اندشده  زیادي از ویروس کرونا تاکنون شناخته
هاي  عفونتوسیعی از    طیفویروس کرونا در انسان   . ]1[شوند  منتقل می

تا ابتال به ساده از سرماخوردگی کند که را ایجاد میدستگاه تنفسی 
و سندروم تنفسی   1هاي شدیدتري مثل سندروم تنفسی خاورمیانهبیماري

 ،نامیده می شود 19کرونا  ویروس که ،آخرین نوع آن است.متغیر 2حاد
کند. این ویروس  ایجاد می   شبیه سرماخوردگی و تنگی نفس  ی عالئمنیز  

در چین شناسایی شد و با  3در شهر ووهان 2019در اواخر سال 
تب، خستگی . ]2[ گیري در انسان در سراسر جهان شیوع پیدا کردهمه 

هستند.   19-رونابیماري کترین عالئم ابتال به هاي خشک رایج و سرفه
 درد و کوفتگیاحساس  بعضی از بیماران ممکن است عالئم دیگري مثل  

مشکالت گوارشی (مثل  ، گرفتگی بینی، آبریزش بینی، گلودرد یا بدن
این ویروس باعث عفونت سیستم تنفسی شده و   داشته باشند. اسهال) 

 . ]3[ تواند منجر به مرگ شود  می
اما   ها دارداین ویروس رابطه تکاملی و همبستگی طوالنی با خفاش 

از خفاش به انسان منتقل شده   اًمشخص نیست که این ویروس مستقیم
بررسی نخستین افرادي که به این  .]4[  یا با واسطه انتقال پیدا کرده است

نشان داد که بیشتر این افراد به بازار فروش   ،ویروس آلوده شدند
به احتمال زیاد این ویروس از بدن  . اندحیوانات زنده مراجعه داشته
ه،  سرایت پیدا کردکم به تمام جهان و کم هحیوانات به انسان منتقل شد

. محققان  ]2[ مبتال شدند    19بیماري کرونا  ها نفر به  میلیون  اي که  به گونه
مختلف  هاي ، گونههاي طبیعیزیستگاهدلیل از بین بردن به  که معتقدند

از یک زا ماريعوامل بی شوند و در نتیجه،مجبور به مجاورت با هم می 
تماس   که در دومگونه یابد و احتمال اینکه به دیگري انتقال میگونه 

شکار  . ها را مبتال کند، بسیار زیاد است، انسانهاستنزدیکتر با انسان
ا آسیا حیوانات به عنوان وعده غذایی و فروش در بازارهاي آفریقا ی 

 . ]5[  شودها می از حیوانات به انسان   هااعث جهش ویروس بویژه چین  به
االتی که ذهن بسیاري از  ؤس ، یکی از19 ویروس کرونا پس از شیوع 

را به خود مشغول کرده این است که  و مدافعان حقوق حیوانات افراد 
توانند و می   شوندمی نیز به این ویروس مبتال    و اهلی  آیا حیوانات خانگی

با توجه به شواهد و  شده است سعی در این مقاله  ناقل آن باشند؟ 

 
1 MERS               4 Campylobacter 
2 SARS               5 Toxoplasmosis  
3 Wuhan 

ه با حیوانات  طموجود در راب و خطرات  هانگرانی ،مطالعات موجود
  شیوع هاي پیشگیري از ش رواهلی مورد بحث قرار گرفته و خانگی و 

 د.  بررسی شو ویروس

 حیوان خانگی

کند و به عنوان همدم  نسان در منزل نگهداري می اکلیه حیواناتی که 
حیوانات خانگی   .گویندمی  حیوانات خانگیرا    شوندانسان محسوب می 

،  گربهگ، س(مثل دو گروه حیوانات خانگی متداول به توان را می 
متداول (مثل  و حیوانات خانگی غیر  )آکواریومی  ماهیانو    زینتین  پرندگا

حیوانات   .تقسیم نمود و ...) مار ایگوآنا، پشت،الك  همستر، خرگوش
دلیل  حیوانات وحشی یا آزمایشگاهی هستند که به ،متداولرخانگی غی

سگ و گربه دو   .شونددر منزل نگهداري می ، ظاهر جذاب یا متفاوت
 . روندشمار می جانور محبوب خانگی در سراسر جهان به

این طرز تفکر رواج یافته بود که نگهداري حیوانات   ، 1980در دهه  
را انسان عمر انسان همراه است، چرا که تنهایی خانگی با افزایش طول

 ،کنندي می نگهدارهایی که از آنها  انسانبراي  حیوانات خانگی  کند.  پر می 
سالم  ها  انسانکنند که  می کمک  دارند و  هاي فیزیکی یا عاطفی  سودمندي 

هاي بعد صورت گرفت، نتایج هایی که در سالاما بررسی   ؛ندبمانو فعال  
، از  یبر اساس گزارش سازمان بهداشت جهان معکوسی را در برداشت.

عامل از طریق حیوانات به انسان    832زا،  عامل بیماري   1700میان حدود  
و انواع  انگلی ،قارچی ،هاي باکتریاییانواع عفونت شودمنتقل می
خصوص در افرادي که  ه، بخانگی ناشی از حیواناتهاي حساسیت

باعث بروز   ،)زنان باردار  و کودکان(مثل  سیستم ایمنی ضعیفی دارند 
 . ]6[ شودهاي خطرناك و حتی کشنده میبیماري
به دلیل مدگرایی، انواع یا  ها و  فرادي که به تقلید از سایر فرهنگااغلب  

کنند، از خطرات ناشی از نگهداري  حیوانات را در خانه نگهداري می 
به عنوان   .هستند اطالع آنها بیاین حیوانات در خانه و تماس نزدیک با 

ها انتقال هایی است که از طریق سگ یکی از باکتري ۴کمپیلوباکتر مثال 
تب،  رش و عوارضی مانندتواند باعث عفونت دستگاه گوایابد و میمی

و در موارد نادر نوعی بیماري در سیستم عصبی اسهال   ،دردهاي شکمی
توسط  انگلی شایع است که هاي یکی از بیماري ۵توکسوپالسموز  .شود
انتقال  گربه به انسان طریق مدفوع از  انگلشود. این منتقل می  هاگربه
هاي این بیماري در انسان شامل تب، درد و بزرگ شدن  نشانه .یابدمی
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افراد با سیستم ایمنی  غدد لنفاوي است. توکسوپالسموز در زنان باردار و  
شدید عصبی مثل تشنج، فلج، کما و مرگ   عالئمتواند با می ضعیف، 

 . ] 7[ همراه باشد

 از انسان به حیواناتکرونا ر انتقال ویروس  خط

تصور بر این بود که این ویروس از فرد    ، 19  پس از شیوع بیماري کرونا
  نای که شخص شد م  اًبعداما . شودمنتقل مید دیگر رافابه مبتال یا ناقل 

حیوان بیمار    اولین   کند. می سرایت    نیز  به حیوانات مبتال    از افراد ویروس  
در آن مثبت بود، یک ببر با بیماري تنفسی   19کرونا  آزمایش ویروس  که  
شیر قالده  چندین    ،. پس از آن] 11[  در شهر نیویورك بود  یوحشباغدر  

حققان  ا نشان دادند. مر 19کرونا عالئم بیماري  وحشباغ آن و ببر در
 نگهبانسانان بزرگ پس از قرار گرفتن در معرض این گربه که معتقدند 

رسد  . به نظر می ویروس آلوده شده بود، بیمار شدند این  که به    وحشباغ
کرونا در بدو انتشار، از حیوان به انسان منتقل شد، اما حاال   که ویروس

 .  ] 10[ در حال بازگشت از انسان به حیوانات است 
دانشمندان به سرعت در مورد چگونگی رفتار این ویروس در بدن  

داد  مطالعات اولیه دانشمندان نشان . یوانات تحقیقاتی را انجام دادند ح
تواند به بدن حیوانات نیز منتقل شده و آنها را  می  19ویروس کرونا که 

آلوده سازد ولی بدن این موجودات در مقایسه با ساختار فیزیولوژیکی  
مرگ  ها داشته و کمتر دچار  بدن انسان مقاومت بیشتري در برابر ویروس

از خفاش (منبع  19 مستقیم ویروس کروناامکان انتقال  .]8[ دنشومی
مار  اصلی این ویروس) به انسان و یا از طریق حیوانات حدواسط نظیر 

این   انتقالاحتمال  ،عالوه بر این ). 1(شکل  خوار وجود داردو مورچه 
 وجود دارد خصوص حیوانات خانگیحیوانات به  ماري از انسان بهیب

خانگی در  تعدادي سگ و گربه در  19کرونا نتیجه آزمایش . ) 1(شکل 
. مطالعات  ] 12[ ه است مثبت اعالم شدهونگ کونگ، بلژیک و آمریکا 

بیماري   نیز به هاي خانگیسگ و گربه که  دهدمنتشر شده نشان می 
آلوده  که  هاي خانگی  ها و گربه سگاین    .]10,9[  شوندمی مبتال    19  کرونا

مشکالت  م بیماري کرونا نظیر  ئبسیاري از عال  ،اندشده   به ویروس کرونا
به  آنها  پس از ابتالي صاحب و  دهندرا نشان می  گوارشی و تنفسی 

  کرونا، نتایج آزمایش این حیوانات نیز مثبت اعالم شده است. بیماري 
 1نظیر سگ، گربه، راسوي اهلی ( پذیري حیوانات اهلی و خانگیآسیب

  مورد بررسی قرار گرفت  19) در مقابل ویروس کرونا و ...  ، خوك
ها مستعد  سگاز بیشتر  هاگربه  ). این مطالعات نشان داد که1(جدول 

هاي خانگی مبتال  هستند. در این تحقیق گربه   19دریافت ویروس کرونا  

 
1 Ferrets 

هایی از ویروس را در بینی خود داشتند در کنار  که نمونه  19- به کووید
قرار داده شدند. مدتی بعد، محققان متوجه   ،بودندهایی که سالم گربه

اند و انتقال هاي سالم نیز به این ویروس آلوده شده شدند که گربه 
نتقال ویروس  اویروس از طریق قطرات تنفسی صورت گرفته است. 

ویروس  همان روش رایج انتقال  اًکرونا از طریق قطرات تنفسی دقیق
از طریق عطسه و سرفه فرد آلوده    اًکه عمدت  ،هاستدر میان انسان کرونا  

تواند ویروس می  ،هاپژوهشاین براساس نتایج  .]10[ گیردصورت می 
ویروس  که  ی  ها هم سرایت پیدا کند تا جای دستگاه تنفسی گربه از طریق  

هاي مبتال هم مشاهده شده  ر ناحیه ریه، بینی و حنجره گربه تکثیر شده د
بیشتر   19در مقابل ویروس کرونا  ها  سگمقاومت  ،  تحقیقاین  در    است.

   .]9[بیماري را نشان دادند  تري ازم خفیف ئو عال  بود
 
هاي جانوري. اقتباس در گونه 19رونا انتقال ویروس و ابتال به بیماري ک  :1جدول 

 ]10[ از 

 19احتمال ابتال به کرونا  گونه

 اندك خوك

 اندك اردك

 زیاد راسو

 متوسط سگ

 زیاد گربه

 
دستگاه تنفسی را در  19کرونا ویروس در تحقیقات مشابه، محققان 

فوقانی راسوهاي اهلی نیز مشاهده کردند اما عالئم شدید بیماري و  
مرگ در این جانوران دیده نشد. راسوهاي اهلی، گوشتخواران کوچک  

عنوان حیوان خانگی  و به دنگیرانسان انس می ازود باي هستند که جثه
محبوبیت دارند. در آزمایشات انجام شده روي سایر حیوانات اهلی 

،  ي پرورشیهادر خوك  کرونا ویروس احتمال تکثیرکه مشخص شد 
، کم و ناچیز بوده و عالئم بیماري در این جانوران  و اردكو خروس  مرغ  

هاي رسد که با توجه به دانسته . به نظر می] 12[  مشاهده نشده است
با توجه شوند؛ اما مبتال نمی  19-خوك، مرغ و اردك به کوویدموجود، 

مرغابی،  نژاد مرغ وتنوع در بحث به آزمایشگاهی بودن این تحقیقات و 
گوشت قرمز و  رد. به عنوان مثال را رعایت کبهداشتی بهتر است موارد 

قبل از مصرف   شیر راو  پز نخوریدرا نیم  مرغ تخم ، سفید را کامل بپزید
 .بجوشانید
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به  Xعالمت و ن رابطه آدهنده کامل نبودن تحقیقات و ابهام محققان در عالمت سوال (؟) نشان حیوانات.  در انسان و سایر 19انتقال ویروس کرونا چگونگی  :1 شکل
 .] 5[ . اقتباس از معناي محتمل نبودن براساس اطالعات موجود است

 

 ویروس کرونا انگی به عنوان ناقلخحیوانات  

گیري همه در بحث خانگی  یکی دیگر از مسائلی که در مورد حیوانات
. این حیوانات استناقل بودن احتمال اهمیت دارد،  19بیماري کرونا 

سطوح مختلف متفاوت بوده و از چند   روي  19  کرونا ویروس  پایداري
در ماندگاري  ه دلیل تفاوت ب . ]13[ ساعت تا چند روز متغیر است 

یوانات حویروس کرونا روي سطوح مختلف، این احتمال وجود دارد که  
  ي موهاروي پوست بدن، خز و بدون ابتال به ویروس، آن را خانگی 

انجام   تحقیقاتدر حال حاضر  .و ناقل ویروس باشند خود حمل کنند

روي سطوح به مواردي مانند کرونا ویروس پایداري درباره  شده
و تحقیقی   ]13[شود  می   محدودو کاغذ    اتپالستیک، مقوا و کارتن، فلز

بدن حیوانات انجام نشده و  روي مواري ویروس کرونا گماند در مورد
تا زمانی که اطالعات بیشتري در مورد چگونگی اثرگذاري این  است. 

 شود.شود، رعایت اصول بهداشتی توصیه می   ویروس بر حیوانات کسب 
عمومی  تجمع به پارك یا اماکن یوانات خانگی حاز بردن به عنوان مثال 

حیوانات خانگی با مردم یا حیوانات دیگر از تعامل و  ردهخودداري ک
 . ) 2(جدول   جلوگیري نماییددر خارج از خانه 

 19در زمان شیوع بیماري کرونا  ت خانگیا رابطه با حیواندر  بهداشت حیوانات و جهانی بهداشتهاي سازمان توصیه :2جدول

 بهداشتی توصیه 

 .حیوانات خانگی را تا حد ممکن کوتاه کنیدپشم و موي  •
 حیوانات را تا حد امکان در منزل نگه دارید تا از تعامل آنها با حیوانات یا افراد دیگر جلوگیري شود. •
 .وقتی به حیوانات دست زدید، دست خود را به چشم، گوش، بینی و دهان خود نزنید •
 .ثانیه با آب و صابون بشویید 20را تا قبل و بعد از دست زدن به حیوانات دستان خود  •
 .حیوانات را بیرون نبرید و در صورت بردن، آنها را خوب بشویید •
 .کش غذا ندهیدسعی کنید به حیوانات دست نزنید و به آنها با دست بدون دست •
 .را به حیوان خانگی خود نزدیک نکنیدات دیگر حیوان •
 متر) از افراد دیگر و حیوانات حفظ کنید. 2پا ( 6ها قالده ببندید و حداقل سگ  به •
 .ترین عامل براي انتقال کرونا استریزد. آب دهان اصلیمراقب آب دهان حیوانات باشید که در خانه می •
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 بحران کرونا و حقوق حیوانات

سراسر  از مردم و سازمان بهداشت حیوانات سازمان بهداشت جهانی 
که به خاطر شیوع ویروس کرونا حیوانات را مورد   اندهخواستجهان 

این  و حیوانات خانگی خود را رها نکنند.  زار قرار ندهند آاذیت و 
د.  نقربانی هستند و باید مورد احترام قرار گیرانسان هم مانند حیوانات 
که حیوانات خانگی نیز در طول این بحران به حمایت    ردوش کنباید فرام

در و نباید به بهانه شیوع کرونا حیوانات خانگی را  و مراقبت نیاز دارند
چون  وابسته به انسان هستند و حیوانات خانگی . رها کردطبیعت 
  انخودشتوانند نمیاند، هاي زندگی بیرون از خانه را یاد نگرفتهمهارت 

آب   توانند. اغلب حیوانات خانگی نمی دنسازگار کنبا شرایط محیط را 
فاع کنند. بنابراین حیوانات دخود در مقابل سایر د و از نغذا پیدا کنو 

  .روندو از بین می   توانند دوام بیاورندنمی انه  خاین حیوانات در بیرون از  
یونسکو  توسط    1978که در سال    ،بیانیه جهانی حقوق حیواناتطبق مفاد  

تمامی حیوانات داراي حقوق مساوي براي   ،گردید ماعالتصویب و 
به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام  هستند و زندگی کردن 

هر حیوانی که به انسان  این بیانیه آمده است:  5. در ماده گذاشته شود
حیوانات  و  است باید به شایستگی نگهداري و مراقبت گردد وابسته 

وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید غیرمنصفانه ترك و یا کشته 
   .] 14[ شوند

همچون حفظ فاصله ضروري و استفاده  نکات ایمنی  رعایت بهداشت و  
از ابزارهاي مراقبتی مانند ماسک در هنگام تماس با حیوانات موجب  

  . شود ود، از سالمتی آنها نیز مراقبت عالوه بر سالمت خ که  شودمی
کرونا بیماري  اگر فردي به  شود که  هاي محققان، توصیه می براساس یافته

نزدیک با   تماسو    نوازش کردن  ،شده است، باید از بغل کردن  مبتال  19
حیوانات خانگی خودداري کند تا از انتقال ویروس به حیوان جلوگیري  

نگهداري از حیوان خانگی را به شخص دیگري در صورت امکان،    شود.
حیوان باشید، قبل به نگهداري از    مجبور ي  در حین بیماربسپارید و اگر  

 یا ضدعفونی کنید.  بشوییدو بعد از تعامل با آنها دستان خود را  
در حال تغییر  اًدرباره ویروس کرونا دائمهاي علمی و یافتهدستاوردها 

دست آمده در مورد  ه شود. اطالعات بتر میاست و روز به روز کامل 
ثیر آن در حیوانات و صاحبانشان ممکن است طی أخود ویروس و ت

رسد تا رسیدن به  می به نظر  هاي آینده تغییر پیدا کند.ها یا ماههفته
رعایت نکات .  بهتر است اقدامات احتیاطی انجام شود  ،هاي قطعیپاسخ

ب و صابون پس از برقراري  آ  ها باشامل شستن منظم دست بهداشتی 
تماس با حیوانات و محصوالت دامی وهمچنین جلوگیري از تماس  

 تماس با ازباید جدي گرفته شود.  چشم، بینی و یا دهان دست آلوده با
هاي ولگرد،  ها و سگگربه مثل زاد آحیوانات و یا حیوانات بیمار 

 جلوگیري شود.   و ... هاجوندگان، پرندگان، خفاش

  گیرينتیجه

آنچه مسلم است این است که ویروس کرونا توانسته است از مرزهاي  
با انتقال از یک گونه جانوري به گونه دیگر اي عبور کند و بین گونه

مبنی بر  گزارشی تاکنون ود. گیر در جهان شباعث ایجاد یک خطر همه 
گزارش نشده  انتقال ویروس کرونا از حیوانات خانگی به یک انسان 

توجه داشت که به دلیل جدید و ناشناخته بودن ، اما باید ]15[است 
ویروس کرونا، اطالعات ما درباره این ویروس کامل نیست و ممکن  

هاي فعلی را  که دانسته  دست آید ه ب هاي جدیدي آینده یافته است در 
نقض کنند. بنابراین، احتیاط و رعایت موارد بهداشتی توصیه شده از  
سوي مراجع رسمی همچون سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت  

   ترین کار ممکن است.براي پیشگیري از ابتال به این ویروس عاقالنه
هاي مختلف به انسان  ساز انتقال بیماري توانند زمینه میحیوانات خانگی  

ها است. حیوانات  ، تنها یکی از این بیماري 19باشند که بیماري کرونا 
بدون ابتال به  ممکن است به بیماري کرونا مبتال شوند و یا خانگی 
همیشه ایده  و ناقل باشند. بنابراین  حمل کنند با خود، آن را بیماري

سالم در اطراف حیوانات خانگی و حیوانات   هايخوبی است که عادت 
براي حفظ سالمت حیوانات و افزایش کیفیت  دیگر را تمرین کنید.

و گرفته زندگی آنها بهتر است که هر گونه احتمال را در نظر 
که رعایت  رد نباید فراموش ک شود.رعایت  یبهداشتهاي دستورالعمل 

نکات ایمنی همچون حفظ فاصله ضروري و استفاده از ابزارهاي مراقبتی 
سالمت  که از شود مانند ماسک در هنگام تماس با حیوانات موجب می 

 . شود مراقبت اطرافیانمان و  خود
رها  باید به خاطر داشت که حیوانات خانگی وابسته به انسان هستند و

نگرانی . اندازدمی خطر زندگی آنها را به  سالمت و کردن آنها در طبیعت 
منجر به اقدامات نامناسب علیه حیوانات نباید ویروس کرونا از شیوع 

رها کردن حیوانات خانگی در طبیعت عملی   .ود شاهلی و وحشی 
مخاطرات بهداشتی زیادي براي محیط   تواندمی غیراخالقی است و 

. گذاردبثیر منفی أتنیز بر تنوع زیستی و شته دابه دنبال زیست 
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Concerns About the Spread of Covid-19 in Pets and 

Domestic Animals 
1Mansoureh Malekian 

By destroying natural habitats, different species are forced to live in close proximity, and as a result, 
pathogens are transmitted from one species to another. Hunting animals for food and trading in global 
markets causes viruses, such as corona virus19, to mutate from animals to humans. Research shows that 
the coronavirus can be transmitted from humans to animals, especially to pets such as cats and dogs. 
The coronavirus is able to cross species boundaries and by transmitting from one species to another, 
causing a global pandemic. In addition, pets can carry the coronavirus on their skin or hair without being 
infected with the virus. Therefore, caution is required and it is recommended to follow health protocols 
provided by the authorities to prevent the disease. Pets are dependent on human and should not be 
released in nature, because of the coronavirus pandemic. Leaving pets in the wild is immoral and poses 
a threat to these animals and the environment. All animals have equal rights to live, and all animals must 
be respected.  
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