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با توجه : گويند محققان موسسه ملي تحقيقات سالمت و دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران مي

حيوانات خانگي مانند سگ و گربه به ويروس  نبه تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته است احتمال آلوده شد
هر چند براي تعيين پتانسيل اين حيوانات در انتقال عفونت به انسان و ديگر جانوران نيازمند . داردكرونا وجود 

 .تري هستيم مطالعات گسترده

محققان موسسه ملي تحقيقات سالمت و دانشكده بهداشت دانشگاه  به گزارش حكيم مهر به نقل از ايسنا،
اند كه آيا براي حيوانات خانگي هم  سش پاسخ دادهعلوم پزشكي تهران با بررسي شواهد موجود به اين پر

  تست تشخيص كرونا وجود دارد يا خير؟
دارند، در   19-تاكنون شواهد مهمي مبني بر اين كه حيوانات نقش مهمي در گسترش كوويد: گويند ها مي آن

ها بسيار  انساناز حيوانات به  19-دست نيست و بر اساس شواهد اندكي كه وجود دارد، خطر گسترش كوويد
  .پايين است

در حال انجام  19-هاي مختلف حيوانات نسبت به كوويد تحقيقات در زمينه بررسي ميزان حساسيت گونه
  .ها مستعد ابتال به اين بيماري نيستند ها و خوك هاي محققان، ماكيان، موش است و طبق يافته



هاي آلوده به  رورشي بر اثر تماس با انسانها، موش خرماها و راسوهاي پ ها، سگ گربه نتاكنون آلوده شد
در شرايط آزمايشگاهي، موش خرما، همستر طاليي و گربه توانايي انتقال اين . گزارش شده است 19-كوويد

ها براي انتقال عفونت به  اما شواهدي از توانايي آن. اند ويروس به ديگر حيوانات از گونه خود را داشته
  .ها وجود ندارد انسان
برخي از . هاي انتقال ويروس كرونا از حيوان به انسان مربوط به راسوهاي آلوده بوده است گزارش اولين

ي ديگر، عالئم دهند و در برخ حيوانات خانگي آلوده به كروناويروس، هيچ يك از عالئم بيماري را نشان نمي
ين بيماري گزارش نشده د و تا به حال هيچ موردي از مرگ حيوانات خانگي بر اثر اشو ماليمي ظاهر مي

  .است
اما انجام اين . هاي آزمايشگاهي طراحي شده است براي شناسايي اين ويروس در حيوانات خانگي، تست

است يا با فرد ) عالئم تنفسي و گوارشي(ها بايد فقط در مواردي كه يك حيوان داراي عالئم بيماري  تست
مپزشك صورت گيرد و نبايد به يك رويه معمول در تماس بوده است و طبق نظر دا 19-مبتال به كوويد

 .براي حيوانات تبديل شود
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