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الحيوانات في    (SARS- COV-2 سارز )كورونا  مرض  
 األسباب -  الصفات الوبائية -  التشخيص -  الوقاية  والمكافحة  – مراجع 

( 2021 تحديث يناير)  

 _________________________ 
 

الحادة  فيروس  هو    (SARS-CoV-2  سارز) التنفسية  للجائحة   لمسبباو  الوخيمة،المتالزمة 
 قبل انتقاله ظهر من مصدر حيواني  قد    SARS-CoV-2  أن  ومن المعتقد  . COVID-19  العالمية 

  خفافيش رينولوفوسقد تم عزلها من  وراثًيا    وثيقة الصلةالالفيروسات    ورغم أن  . إلى البشر
Rhinolophus bats،  لـ الدقيق  المصدر  تحديد  يتم  لم  أنه   ةوطريق  SARS-CoV-2  لفيروسإال 

  . إلى البشر هدخول

  . خرآلمن خالل انتقال العدوى من إنسان    مستمراً   الحالية  COVID-19كورونا  جائحة    يظل وجود
وقد   . العديد من البلدان  حيواناتفي    SARS-CoV-2إصابات بفيروس  ظهور  تم اإلبالغ عن  وقد  
إما بشكل طبيعي    SARS-CoV-2لإلصابة بفيروس  معرضة  العديد من األنواع الحيوانية  أن    ثبت

  وفقاً الهامة عرضة لإلصابة    األنواع الحيوانيةال يبدو أن  و  . أو عن طريق العدوى التجريبية
مختلف    كيف أن حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم  ال  وتبقى  (. 1الجدول  )لدراسات التجريبية  ل

 . SARS-CoV-2فيروس اليمكن أن تتأثر بالبرية واألليفة الحيوانات 

للصحة  الوبائية  أجل فهم أفضل ألهميتها  الحيوانات من  العدوى في  المهم مراقبة  من 
وانات من  الحيكافة  مراقبة العدوى في  نا  هميو  . الحيوانية والتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

وتشير    . أجل فهم أفضل ألهميتها الوبائية لصحة الحيوان والتنوع البيولوجي وصحة اإلنسان
والدراسات التجريبية إلى أن    الوبائية،والتحقيقات    المخاطر،الدالئل المستمدة من تقييمات  

من   عن طريق االنتقال  المستمر  SARS-CoV-2الحيوانات ال تلعب دوًرا مهًما في انتشار وباء  
في هامًا  ال تشير إلى أن الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية تلعب دوًرا  و  ،خرآلإنسان  
 . SARS-CoV-2انتشار 

ومع ذلك،   ؛ OIE إلى قائمة أمراض منظمة SARS-CoV-2 إضافة العدوى بفيروسبعد  لم يتم  
من القانون   1.1.4أعضاء المنظمة الواردة في المادة  من قبل  وتمشيًا مع التزامات اإلبالغ  

لحيوانات   لمنظمةالصحي  الناشئة،    المتعلقة OIE اليابسة  الدول  باألمراض  على  يتوجب 
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  OIE WAHIS))ية  صحة الحيوانلل  المعلوماتي العالمينظام  ال  بواسطةإخطار المنظمة    األعضاء
 .عبر البريد اإللكتروني أو

واألبحاث الوبائية التي  الدراسات  الحقائق التقنية هذه  بيانات  تعكس المعلومات الواردة في  
 .المزيد من المعلوماتلدى توافر تحديثها وسوف يتم  ،حتى اليوم تتم

 

 المسبب المرضي 

 تصنيف العامل المسبب

كورونا إيجابي  وذات  بغشاء  مغلفة   (CoVs) فيروسات  بخصلة  اتجاه  نووي  ريبو  وحمض 
شمل فيروسات  تو،    beta coronavirusبيتا كورونا    جنس  من  يهو   single-stranded.واحدة
 ( ، وغيرها  COVسارزخفافيش الشبيهة بال ال سارز  MERS-COVو  MERS-CoV و  SARS-CoV) كورونا

 .وحيوانات أخرى Civets  الزباد  قطط والخفافيش والجمال و ،البشر من المعزولة

ةوالكيميائي  ة الفيزيائي  اتللتأثير الحساسية   

 تم تعطيل فيروس سارز بواسطةي

٪ هيبوكلوريت الصوديوم،    0.1٪ بيروكسيد الهيدروجين أو    0.5٪ إيثانول،    62-71 •
 أو واحدة،خالل دقيقة 

 . فعالية أقلب كلوريكسيدديغلوكونات ٪  0.02كلوريد بنزالكونيوم أو   ٪ 0.2–0.05 •

 الحياة االستمرار في 

قاباًل للحياة في البيئة بعد بقائه في الهباء الجوي   SARS-CoV-2ظل    التجريبية،في الظروف  
 :SARS-CoV-2تبين أن  تجريبية،وفي ظروف  . دقيقة على األقل 180لمدة  

البالستيك أو الفوالذ المقاوم للصدأ الصلبة كعلى األسطح    حياً يمكن أن يستمر   •
لكن   والبيئة،الفيروس األولية في الدم    وفقًا لكثافة  أيام،  7-3أو الزجاج لمدة  

 . كما هو مذكور أعاله األسطح،يمكن تعطيله بفعالية عن طريق تطهير 
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وأوراق النقد لمدة   والخشب، والورق، القماش،أن يبقى حيًا في للفيروس يمكن  •
 . يوم أو يومين

ولكن    مئوية،درجات    4يوًما عند    14يظل معديًا لمدة    SARS-CoVتبين أن فيروس   •
 . درجة مئوية في مياه الصرف الصحي 20لمدة يومين فقط عند 

 

 الصفات الوبائية
 لحيوانات المضيفةا

من  ومن مصدر حيواني  كان SARS-CoV-2 فيروس   ظهورأن إلى رغم أن األدلة الحالية تشير 
ينتقل الوباء من شخص و  . هذا المصدر لم يتم تحديده بعد  لكنالمحتمل أن يكون خفاًشا،  

آلخر من خالل الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال والعطس والكالم، والذي يمكن أن يبقى  
 SARS-CoV-2 تكشف بيانات التسلسل الجيني أنو  . في الهواء لبعض الوقت على شكل رذاذ

كورونا األخرى المنتشرة في مجموعات خفاش حدوة    وراثيًا بشكل وثيًق بفيروساترتبط  م
   الفيروس    ، ال توجد أدلة علمية كافية لتحديد مصدريومحتى الو  .(horseshoe bat)  الحصان

SARS-CoV-2اً وسيط والذي قد يشمل مضيًفا )إلى البشر  هأو لشرح المسار األصلي النتقال ( . 

  انتقال   بعد  ،SARS-CoV-2 سارزوجود  ل  مع نتائج إيجابيةتم اختبار العديد من األنواع الحيوانية  
 االتصال الوثيق مع البشر أو الحيوانات المصابة بـعن طريق  العدوى إلى قطعان حيوانية  

SARS-CoV-2،  ضمن المختبراتدراسات العدوى التجريبية التي أجريت  من خالل أو . 

الطبيعية أو   اهاعدوالمتعلقة ب  معلوماتوالاألنواع الحيوانية  بقائمة  أدناه    1يتضمن الجدول  
   . SARS-CoV-2 التجريبية بفيروس سارز

 

المرض انتقال   
 أعراض سريرية

: بالمرض إلصابةاقابلية   
 ةمنخفض /غير موجودة 

/   ةللغاية / منخفض
ة/ مرتفع ةمتوسط  

  :نوع العدوى
مخبرية 
 وميدانية

ة الحيواني األنواع  

 حيوانات مزارع التربية 

 نعم بين النموس
نعم )فقط في حاالت 

 قليلة(
  عاليةقابلية   

مخبرية 
 وميدانية

 النموس

عم بين النموس، ن
ومن النمس إلى  

 اإلنسان
عالية  قابلية      نعم )في بعض الحاالت(   النمس األمريكي ميدانية  
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المرض انتقال   
 أعراض سريرية

: بالمرض إلصابةاقابلية   
 ةمنخفض /غير موجودة 

/   ةللغاية / منخفض
ة/ مرتفع ةمتوسط  

  :نوع العدوى
مخبرية 
 وميدانية

ة الحيواني األنواع  

 

  كال

 

عالية قابلية  كال  مخبرية 
نيوزيلندا  أرانب 

 البيضاء 

عالية  قابلية نعم بين كالب الراكون كال  كالب الراكون مخبرية 

 األبقار  مخبرية قابلية قليلة جداً    مخبرية كال

ةالخنازير المهجن كال  مخبرية قابلية قليلة جداً  
الخنازير )الخنازير 

 المهجنة(

 كال
الفراريج الدواجن )

 والبط والديك الرومي(
قابلية ال   مخبرية 

الدواجن )الفراريج 
 والبط والديك الرومي(

 حيوانات المرافقة 

 قابلية منخفضة    نعم في لعض الحاالت  كال
مخبرية 
 وميدانية

   الكالب

 نعم بين القطط 
نعم )لكن غير مرئية في 

 جميع الحاالت(
مرتفعةقابلية   

مخبرية 
 وميدانية

 القطط األهلية

 نعم بين الهامستر 
نعم )غير موجودة إلى 
خفيفة جداً في بعض  
 الحاالت وفقاً للسن( 

 مخبرية مرتفعة
  السوري الهامستر

 الذهبي

 الحيوانات البرية 

مرتفعة  إلى متوسطة نعم في معظم األحيان نعم بين الحيوانات   ميدانية  
القطط الكبيرة )نمور،  

(أسود، فهود وكوجر   
)pumas   

نعم بين قردة 
 الفاكهة 

 قردة الفاكهة المصرية  مخبرية مرتفعة كال

 مرتفعة نعم نعم

 

 ميدانية 

 

 غوريال 

نعم إلى غزلن  
 ذنب أبيض أخرى 

 غزال الذنب األبيض مخبرية مرتفعة كال

 مخبرية مرتفعة No كال
Marmosets 
   قردة
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المرض انتقال   
 أعراض سريرية

: بالمرض إلصابةاقابلية   
 ةمنخفض /غير موجودة 

/   ةللغاية / منخفض
ة/ مرتفع ةمتوسط  

  :نوع العدوى
مخبرية 
 وميدانية

ة الحيواني األنواع  

 كال
موجودة إلى قوية في 

 بعض الحاالت(  
 قردة المكاك  مخبرية مرتفعة

 

 

 العدوى  نتقالا

بين الحيوانات بسبب األحداث   SARS-CoV-2 س سارزتتزايد المعلومات حول طرق انتقال فيرو
التجريبية العدوى  دراسات  من  والعديد  المنك  مزارع  مع  و  . في  الحال  هو  فيروسات  الكما 

ل أ  التنفسي،لجهاز  األخرى  الحيوانات  SARS-CoV-2   الفيروس  ن  يبدو  إلى  بين ثم  ينتقل 
الرذاذ)الحيوانات عن طريق االتصال المباشر   الهباء الجوي الذي  وعبر    (على سبيل المثال، 

البيئ أن يستمر في  الوقت  ةيمكن  لبعض  العثور علىوقد    . المغلقة  في  SARS-CoV-2 تم 
 .لجهاز التنفسي وفي البرازاإفرازات 

 والحضانة وفترة العدوىالدم في فيروس ال

  2ما بين  )المختبر، تبدو فترة الحضانة عند الحيوانات مماثلة لتلك التي تظهر عند البشر  في
الحضانة    فترةمتوسط  ل   الدقيقلتقدير  لومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من الدراسات    (. يوًما  14و

 . والفترات المعدية لمختلف أنواع الحيوانات المعرضة لإلصابة

 مصادر الفيروس 

الجهاز   وإفرازات  الجوي  والهباء  التنفسي  الجهاز  قطرات  هو  للفيروس  الرئيسي  المصدر 
من براز بعض األنواع الحيوانية    SARS-CoV-2التنفسي، على الرغم من أنه من الممكن عزل  

 . المصابة

 تطور المرض

، أظهرت الحيوانات المصابة وجود الفيروس في الجهاز التنفسي، وفي بعض  المختبراتفي  
 . القصبة الهوائية والرئتين، مصحوبة بضيق التنفس والسعال في عطوبالحاالت، 
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 هاوأثرالعدوى حدوث 

فيما يتعلق و  . SARS-CoV-2وحيوانات برية أسيرة مصابة بـ    مرافقةتقارير عن حيوانات    صدرت
كان له تأثير سلبي   SARS-CoV-2 فيروس سارز  أنحتى اآلن من المعروف  المنتجة حيواناتالب

 . نفوقدرجات متفاوتة من المرض والمع مزارع المنك في العديد من البلدان،   على

 

 التشخيص 
المعلومات   بعدوى  تظل  لإلصابة  المختلفة  الحيوانية  األنواع  قابلية    SARS-CoV-2حول 

 (. 1انظر الجدول )حتى اآلن والعالمات السريرية محدودة 

 التشخيص السريري 

تشير األدلة الحالية  كما  في الحيوانات؛  للمرض محدودة  السريرية    األعراضحول  لومات  المع
إلى أن العالمات السريرية قد تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، السعال والعطس وضيق  

أو   والقيء  العين  وإفرازات  األنف  وإفرازات  الشهية   ،اإلسهالالتنفس  وقلة  والحمى 
 . البشر، يمكن أن تحدث العدوى بدون أعراض في الحيوانات لدىكما هو الحال و . والخمول

 العطوب

 SARS-CoV-2الناتجة عن اإلصابة بفيروس    العطوبمزيد من الدراسات لتصنيف  للهناك حاجة  
 . في الحيوانات بشكل منهجي

  SARS-CoV-2 ACE2في الفئران المعدلة وراثيا التي تعبر عن النسخة البشرية من مستقبالت  
، كانت نتيجة التشريح المرضي النموذجية االلتهاب الرئوي الخاللي مع تسلل كبير للخاليا  

فيروسية في الخاليا    أنتيجيناتتم اكتشاف    كما  حول القصيبات واألوعية الدموية؛   االلتهابية
لم ُتشاهد هذه النتائج المرضية في الفئران و  . ية القصبية والخاليا الظهارية السنخيةالظهار

في الهامستر الذهبي السوري، تم اإلبالغ عن تغيرات  و  . SARS-CoV-2البرية المصابة بفيروس  
المصابة بـ   Rhesusقرود المكاك  كما أظهرت   . نسيجية مرضية في الجهاز التنفسي والطحال

SARS-CoV-2   الصغيرة السن  قدمت القطط  كما    . ات مشابهة لتلك التي تظهر في البشرآف
بـ   الهوائية    عطوب  SARS-CoV-2المصابة  والقصبة  لألنف  المخاطية  الظهارة  في  هائلة 
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في الجهاز التنفسي العلوي للقوارض دون التسبب  SARS-CoV-2يمكن أن يتكاثر و . والرئتين
 . اللمفاويةرضية مثل التهاب محيط األوعية ويؤدي فقط إلى نتائج م ،شديدالمرض  بال

والعدالت والتهاب األوعية الدموية، وزيادة أعداد الخاليا الرئوية من النوع الثاني، والضامة، 
Neutrophils   والتجويف  الحاجز    في  ،alveolar septa and alveolar lumen  السنخيالسنخي 

الرئتين في  الخفيف  القصبات  محيط  تجريبيًا كما    . والتهاب  المصابة  األرانب  بعض  أظهرت 
على و  . تضخم اللمفاوي الخفيفالتضخم العقد الليمفاوية الرغامية القصبية بما يتفق مع  

الرغم من عدم تحديد آفات جسيمة أثناء تشريح كالب الراكون المصابة تجريبيًا، إال أن تقنيات 
 . لمرضي سمحت بتحديد العديد من اآلفات المجهرية في الجهاز التنفسيالتشريح ا

 التفريقيتشخيص ال

يجب استبعاد جميع األسباب األخرى ألمراض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي قبل إجراء  
يجب مراعاة وجود عالقة وبائية مع كما    . SARS-CoV-2التشخيص المبدئي للعدوى بفيروس  

 . ريقيةالعدوى المؤكدة، في البشر أو الحيوانات األخرى، عند تضييق قائمة التشخيصات التف

 . التأكيدية ضرورية للتشخيص النهائي ريةالفحوصات المخب

 التشخيص المخبري 

 عينات ال

فردة أو مجموعات من مسحات األنف  ننوع االختبار، قد تشتمل العينات على مسحات مل  وفقاً 
التي   الحاالتلبراز في  لعينات    إجراء فحصيمكن  كما    . والفم والبلعوم والمستقيم والدم

 . بسبب المخاطر التي يتعرض لها الحيوان أو طاقم االختبار  ةيتعذر فيها أخذ العينات مباشر
 .البيئهو الحيوانية واألنواعمنها لغرض وايجب التحقق من صحة االختبارات  وأخيراً 

    عمليات التشخيص

 : التاليعن طريق  ـ يتمالعامل المرضي تحديد 

 (RT-PCR)العكسي تفاعل البوليميراز المتسلسل للنسخ  •

 (RT-LAMP) حلقة النسخ العكسي بواسطةتضخيم متساوي الحرارة  •

 عزل الفيروس  •
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 تسلسل الجينوم الفيروسي •

 .تطوير اختبارات جزيئية أخرى الستخدامها في البشر •

 عن طريق  : شف االستجابة المناعية ك

  ELISA antibody test ةيالمناعاختبار األجسام  •

 (VNT)  الفيروساتتحييد  اختيار •

   . Antibody detectionالمناعية اختبارات أخرى للكشف عن األجسام  •

 

 الوقاية والسيطرة 

 . SARS-CoV-2لمنع انتقال فيروس تان تعتبر إجراءات األمن الحيوي والنظافة أساسي

اختالطهم  من  يحدوا     أن  SARS-CoV-2 بسارز   مؤكدة    أوإصابة مشبوهة    مع على األشخاص  
 .مع األشخاص أثناء مرضهم كما هو الحال المرافقة،ثدييات بما فيها حيوانات الب

الحيوانات تظل  أن  المؤكدة  يجب  أم  المشبوهة  اإلصابة  عن بعيدة   SARS-CoV-2 بـ  ذات 
 .الحيوانات األخرى والبشر أثناء اإلصابة

للقاحات  اكنماذج الختبار    ها يتم استخدام بعض أنواع  للمرض،حساسية بعض الحيوانات  نظًرا ل
 .لبشرالمستخدمة ل

أخرى معرضة   يةالمنك وأنواع حيوان  تحصين  الستخدامها في   لقاحاتاليجري تطوير عدد من  
  SARS-CoV-2 .بفيروسلإلصابة 
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