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 پیشگفتار 

سرعت مرز این قاره را در نوردید و      شف بیماری جنون گاوی در اروپا به  خبر ک

التهاب آن در کوتاه ترین زمان ممکن دامنگیر سایر کشورها به ویژه در قاره های آسیا    

عی مصرف کننده محصوالت و فرآورده  کشورها به نو  و آفریقا شد، چرا که اغلب این 

 های دامی تولید شده در اروپا به حساب می آیند.

  گاهی مطبوعات و هر از بیرون نبوددر این میان کشور ما نیز از موج این التهابات 

صادی و          سائل اجتماعی، اقت شی از م سانه های ارتباط جمعی کشور با نوسانات نا و ر

آنچه که در خصوووص بیماری جنون گاوی   ین موضوووع پرداختند.فرهنگی جامعه به ا

تاکنون نوشته، دیده و یا گفته شده به نقل از افراد متخصص و غیر متخصصی بوده که      

شناخته ماندن ابعاد مختلف این بیماری  سته پاسخ مناسبی برای پ    به دلیل نا رسش نتوان

 های افکار عمومی ارائه کند.

کشاورزی دامداران ایران به عنوان قطب اصلی تولید   اتحادیه شرکت های تعاونی  

جنون گاوی بالیی آسمانی یا فاجعه علمی  » کتابشیر و گوشت قرمز کشور با انتشار     

ی  اری جنون گاوی افکارعمومشوویوع بیمن به واقعۀ تالش دارد با نگاهی نوی «بریتانیا؟

دامپروری کشور   اندرکارانجامعه و ذهن خالق دانشجویان، استادان، محققان و دست    

 را با زوایای جدیدی آشنا سازد.

اتحادیه شوورکت های تعاونی کشوواورزی ایران الزم می داند از دکتر علی اوجاقی  

ستان خراسان رضوی و دکتر کامران شریفی         ست کارشناس اداره کل دامپزشکی ا   ادیارا

ۀ قدام به ترجمدانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد که با همت و تالش خود ا     

 این کتاب کرده اند تشکر و قدردانی به عمل آورد.
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 اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران ایران   

C.U.O.I.A.F. 

 1381ه خرداد ما     
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 مقدمه مترجمین

ست و به بحرانی جهانی تبدیل   جنون گاوی مرزهای یک بیماری را در نوردیده ا

، عنوان بحران برازندگی بیشتری برای توصیف آن   شده است و بیش از عنوان بیماری  

چند جهت قابل توجه اسووت. زیرا جنون گاوی صوونعت دامپروری  دارد. این بحران از

بریتانیا را به نابودی کشوواند و پیش بینی می شووود که این صوونعت هیب گاه به جایگاه  

سختگیرانه، و قوانین و مناز      صادی  شین خود بازنگردد. تحریمهای اقت قوقی  عات حپی

دیگری از بحرانی اسووت که به اقتصوواد جهانی ضووربات    در سووطب بین المللی چهرۀ

سهمگینی وارد کرده است. این بیماری اعتماد انسان به مصرف بسیاری از غذاها را از      

 بین برد و سبب تشویش اذهان عمومی شد.

ست و تالش برای توجیه ه    شکال آن تنها یک پدیده نی ه مجنون گاوی و تمامی ا

پدیده ها با یک نظریه واحد، ما را هم در عرصوووه نظریه پردازی و هم در عرصوووه            

اجتماعی دچار بحران می کند. همان طور که در این کتاب هم آمده اسوووت، به دلیل           

صل مطلب     شمندان به ا وجود تنوع عالئم در بیماری های پریونی احتمال دارد که دان

سر عامل جنون   شند. جدلها بر  شتباه بنیادی در    پی نبرده با ست از این ا گاوی ممکن ا

ی  بیماریهای پریونی نظیر جنون گاو »طرز اندیشیدن نشات گرفته باشد که می گوید:    

، همه یک بیماری واحد هسوووتند و لذا نتای          اسوووکرپییاکوب یا    -و بیماری کرویتز 

ست.      شاخه های دیگر قابل تعمیم ا شاخه از تحقیقات به  صل از یک  ی تالش برا «حا

ا در ی پریونی راخلق یک نظریه قطعی که همه یافته ها و دانسته ها پیرامون بیماری ه 

برای فهم و درک حقیقت وجودی اصوولی تالشووی بی حاصوول    بر بگیرد، شوواید واقعاً
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باشد. در حالی که دولت بریتانیا تمامی سیاستها و اقدامات خود را بر اساس نظریه ای  

 مغشوش و مبهم استوار کرده است.

کته بسیار مهمی در پدیده جنون گاوی وجود دارد. فراگیر ترین نظریه ای که در ن

مورد این بیماری مطرح اسوووت، نظریه خوراک عفونی زا اسوووت. این نظریه به نقش      

عاملی عفونی معتقد است. عاملی عفونی که با روشهای متداول اسید نوکلئیکی در آن    

 ، بنیانهای علم زیست شناسی به چالش   جستجو نکرده اند. اگر این نظریه صحیب باشد   

شر از          شناسی را بگیریم، با درک امروزین ب شود و اگر جانب علم زیست  کشیده می 

ضوع از        صور کرد. مو سید نوکلئیک ت سئله حیات نمی توان عاملی عفونی را بدون ا م

این جا نشأت می گیرد که اساس این نظریه بر مطالعات اپیدمیولوژیک استوار است و     

شهای خاص خود، نمی تواند برای طرح نظریه ای  شوا  هد اپیدمیولوژیک علیرغم ارز

ضمن برای    سری بودن بیماری کفایت کند، در  در حد معرفی عاملی عفونی و اثبات م

ست که تمامی جنبه ها و نظریه ها با هم      سطحی کالن الزم ا صمیم گیری آن هم در  ت

گاه اطالعات الزم برای عمل، دیده شوووند، به بحو و بررسووی گذاشووته شوووند و آن  

 استخراج شود.

سئله بی       ست. در این کتاب م سئله اخالق در علم ا مهمترین نکته در این کتاب م

توجهی به اخالق در علم و در بین دانشووومندان بریتانیا به نحو جالب توجهی مطرح         

 شده است. مسئله ال پوشانی و کتمان حقایق یا حقیقت اصلی توسط دولت بریتانیا و       

صیص بودجه های تحقیقاتی      شمندانی که در تخ شرکت های دارویی و الیه ای از دان

نقش های کلیدی داشووتند، بسوویار نگران کننده می نماید. آنها مصوورانه نظری خوراک  

عفونی زا را تبلیغ می کنند، و در عین حال، مسوویر تحقیق بر روی سووایر نظریه ها را  

را نداده اند. در حالی که پیشوونهاد طرح های  مسوودود کرده اند و اجازه کار روی آنها



 

 ش

 

تحقیقاتی زیادی روی سایر نظریه های مطرح در زمینه جنون گاوی به دستشان رسیده 

 بود.

ست؟ اگر بیماری کرویتز    شمندان در مقابل این پدیده چی اکوب  ی-حال وظیفه دان

  را قابل   را در نظر آوریم، و بیماری جنون گاوی را با آن یکسوووان بگیریم و حتی آن    

شود که به          ستی در پیش گرفته  سیا ست که  سان بدانیم، آیا درس ا انتقال از گاو به ان

خاطر ورشوووکسوووتگی مالی هفته ی دو دامدار در بریتانیا خود کشوووی می کردند؟ آیا 

شیم؟ آیا در          سلیم محض با سته، ت سوار بر موجی که در بریتانیا برخا ست که  درست ا

شور ما از فقر   سیم رن   حالی که مردم ک غذایی، چه از نظر انرژی، پروتئین و حتی کل

صنعت پرورش گاو و دامداران و کارخانه های تولید مواد غذایی،     ضعیف  می برند، ت

و متعاقبا تشدید فقر غذایی در میان مردم چه سودی دارد؟آن هم به خاطر بیماریی که   

صح    شود. یعنی به فرض  راک  ت نظریه خواز هر یک میلیون، یک نفر به آن مبتال می 

ست در ایران    ست باال ممکن ا   یاکوب -نفر به بیماری کرویتزفلت 70دام عفونت زا د

صول اخالقی در علم، نکته         شیدن و رعایت ا ست اندی شوند. بنابراین، نحوه در مبتال 

 بنیادینی است که در این کتاب نیز به خوبی به آن پرداخته شده است.

نه وظیفه اخالقی دانشووگاهیان اسووت.  اطالع رسووانی صووحیب، شووفاف و مسووئوال

مترجمین این کتاب بر ضووورورت پاسوووخگویی به نیاز جامعه در این زمینه تأکید می  

نمایند و این کتاب را به عنوان اثری که بخشووی از واقعیت را برای متخصووصووین در   

 رشته های مختلف و حتی مردم عادی روشن می نماید، ترجمه کرده اند.

ماند اگر از همکاران ارجمندی که مسوووئوالنه کمر همت به   این مقدمه ناتمام می   

انتشار این کتاب بستند، سپاسگزاری نشود. مترجمین مراتب قدردانی خود را از هیئت    
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مدیرۀ اتحادیه شووورکت های تعاونی دامداران ایران که با دید باز و با هدف خدمت و 

 راز می دارند.اطالع رسانی در چاپ این کتاب سرمایه گذاری کرده اند، اب

ی دامداران ایران امیدوارند که تالششان در   نمترجمین و اتحادیۀ شرکت های تعاو 

این زمینه به بار بنشیند تا همگان بدانند جنون گاوی مسئله ای مبهم و مغشوش است.     

هنوز تعریف دقیقی از آن در دست هیب کس نیست. بنابراین، هرگونه تصمیم یا حکم   

صادی، بهد     سی، اقت شوش و مخدوش موجود،      سیا ساس نظریۀ مغ شتی و حقوقی برا ا

ممکن است از پایه و اساس درستی برخوردار نباشد. در ضمن نکتۀ بسیار مهم دیگر        

ضوع       ست و چنان چه این مو سئله حاکم بودن اخالق بر تمامی فعالیت های علمی ا م

رخ  وینادیده گرفته شووود، ممکن اسووت رسوووائیها و فجایع بزرگی از قبیل جنون گا 

سندۀ این کتاب تحت عنوان  گاو دیوانه، یا »دهد، همان گونه که در مقالۀ دیگری از نوی

 به آن اشاره شده است. « Mad Cow or Mad Scienceعلم دیوانه 

 81خرداد        
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 دیباچه 

شکی نیست که در بحو اپیدمی جنون گاوی، پرسشهای بی پاسخ ما بسیار بیشتر  

دست داریم. بانو جنی اکسلراد، زیست شناسی است که در       از پاسخهایی است که در   

سی کار می کند و در این کتاب تالش می کند که نخست دانش امروز        شنا سم  زمینه 

سرمایه گذاری      ستنتاجات خود را در مورد  سپس، ا ما از جنون گاوی را معرفی کند و 

شی مطرح نماید. برخی ر  وش برخورد  در زمینه های علمی و ارزیابی طرح های پژوه

او را کمی صوووریب می دانند، به ویژه کسوووانی که مورد انتقاد قرار گرفته اند. اما اگر         

احسوواس می کنید که آن چه تاکنون در مورد جنون گاوی منتشوور شووده موجب شووده 

ساده و           ست که به زبانی  شما ست  شود، آن گاه کتابی در د سئله پیچیده تر از پیش  م

سخی بر    شیوا می تواند پا شد. پس از مطالعه این کتاب تازه متوجه     بیانی  سئله با ای م

 «تخیّل»کدام اسووت، و چه چیز را باید  «نظریه»، «حقیقت چیسووت»خواهید شوود که 

 نامید.

برای من بسیار راحت است که با طرحی کلی که از هر فصل می دهم، کار مقدمه 

سیار     سانم. با این حال کتاب ماهیتاً ب فید تنظیم صر و م مختبر این کتاب را به پایان بر

ست و بنابر   شتیاق زیادی را در نگاه      شده ا ست ا سنتی معرفی کتاب ممکن ا شیوه  این 

اول برنیگیزد و حتی بدتر از آن، خوانندگان را از مطالعه آن منصووورف کند. پس بیایید  

 چند پرسشی را که در این کتاب به آنها پرداخته شده است، مطرح کنم.

د؟ آیا جنون گاوی یک عفونت است؟ این دو موضوع به  آیا پریونها عفونی هستن 

تفصیل در این کتاب مطرح شده اند. این حقیقت که رسانه های جمعی از همان آغاز    

سئله جنون گاوی دخالت کرده اند؛ و  ستن جنون  در م گاوی  این حقیقت که مرتبط دان
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ستخوان عفونت     شت و ا صرف می با پودر گو مرتبط  شد زایی که در خوراک دام ها م

ست.          شده ا سئله نکرده، هم مطرح  ست هیب کمکی به درک عمومی از پیچیدگی م ا

شی را مطر    سلراد یافته های پژوه می کند، و بخش عمده آنها را مورد انتقاد  حجنی اک

سیار اندکی به نفع نظریه عفونی در      هقرار می دهد و به این نتیج شواهد ب می رسد که 

ست    جنون گاوی وجود دارد. به نظر ا صرفاً نظریه ای ا و این نظریه در بهترین حالت، 

که هوز روی آن دارند کار می کنند و تنها با توجه به سوووایر نظریه ها می توان به این 

نظریه هم نظری افکند. چیز دیگری که مطرح شده این است که ساز و کارهای علمی    

  ن بودن جنوناحتمالی دیگر چیسووتند؟ که در پاسووخ به این پرسووش احتمال خود ایم 

گاوی، نقش واکسنها در ایجاد جنون گاوی و علل سم شناختی هم تا حدودی معرفی    

 شده است.

آیا جنون گاوی می تواند عامل   -از دیگر پرسوووش ها به این نکته بر می خوریم:   

ب چیزی  یاکو -یاکوب در انسووان باشوود؟ آیا واریانت کرویترفلت -بیمای کرویتزفلت

انفرادی اسووت؟ از همان آغاز بحران، رسووانه های جمعی   کوبیا-غیر از کرویتزفلت

یاکوب نوع انسوووانی جنون    –دائمًا گزارش کرده اند که واریانت جدید کرویتزفلت          

گاوی است. با نگاهی دقیقتر در می یابیم که یافته های تحقیقاتی به این قضیه اعتباری  

ا ه ارتباطی جزئی بنمی دهند. بانو اکسووولراد توضووویب می دهد که چگونه تجربیاتی ک

موضوووع داشووته اند، در ترکیب با افکاری بی ارزش و در ترکیب با مقامات حکومتی   

ست، در آورده اند. در حقیقت مدارک       صورتی که امروز ه ضاع را به  سخگو او غیر پا

ضوع می        ستند. افزون بر این، این کتاب به این مو ضعیف و بی پایه ه سیار  موجود، ب

یاکوب در جامعه انسوانی را که براسواس     -واریانت کرویتزفلت پردازد که چرا اپیدمی

رخداد اپیدمی جنون گاوی پیش بینی کرده بودند، روی نداده اسوووت و به تالش های 
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روز افزون زورچپانی که ناشوویانه می خواسووتند عیوب نظریه ای شووکسووت خورده را 

 توجیه و پنهان کنند، اشاره می کند.

سهایی که    سلراد از در ست. آیا می توان    بانو اک باید از این واقعه گرفت، غافل نی

اجازه داد که چند دانشومند حجم عظیمی از سورمایه های عمومی را کنترل کنند و در   

قضاوت در مورد اعتباراتی که خود در طرح های تحقیقاتی خود مصرف می کنند هم   

ضی و هم نقش هیئت  شند؟ چر    نقش قا شته با اری  هیب اعتب ا تقریباًداوران را با هم دا

ش  ومالی به طرحهای پژ شی پی ستند نظریه های دیگر در   هنه شد که می خوا ادی اعطا ن

مورد جنون گاوی، از جمله نقش آفت کشووهای ارگانو فسووفره و اثرات واکسوونها در  

ایجاد بیماری خود ایمن، را بیازمایند. واضوووب اسوووت که اثبات هر یک از نظریه های 

سووفره و واکسوونها در ایجاد جنون گاوی ( می تواند  دیگر) مثل نقش سووموم ارگانو ف

شرکت های دارویی یا      شکایات مالی و مطالبه غرامت از تعدادی از  سیلی از  منجر به 

شود. از بابت هر گونه امکان اقامه دعوای حقوقی، تبلیغ نظریه خوراک    خود حکومت 

ه گردن ری را بعفونی زا بی دردسرتر از سایر نظریه هاست. این نظریه مسئولیت بیما     

قربانی می اندازد؛ و دقیقاً از همان روشی پیروی می کند که در توجیه افزایش بی مهار  

بروز سرطان در انسان به آن متوسل شده اند. توجیه سرطان با مصرف زیاد سیگار، یا        

ربط دادن آن به مصرف برخی غذاها یا ریشه خانوادگی، همگی مسئولیت را به گردن    

می اندازد. چقدر جالب اسووت که مشووکل بروز جنون گاوی را با این   قربانی بیماری

بهانه به گردن دامداران بیندازیم که خوراک نامناسبی به دامهایشان داده اند. و اینک در   

این کتاب بانو اکسوولراد به این می پردازد که سووایر نظریه هایی که برای توجیه جنون  

ی کامالً منطقی دارند، و به طور منطقی راه گاوی وجود دارد، بی ارزش نیست و پایه ا
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سلراد به           ضمن اک ست. در  شتر باز می کنند. فقط این نی سوی پژوهش های بی را به 

 احتمال رخداد افتضاح یا نوعی تبانی هم می پردازد.

جنون گاوی را مطرح می کند و  ه های کمیته تحقیق تدر بخش نهایی، اکسلراد یاف 

مرجع سووود برده اسووت.    79رح می کند. این کتاب از اسووتنتاجات نهایی خود را مط

برخی خواهند گفت که این کتاب تا حدی در روش نوشتن بدعت گذاری کرده است    

شهروندان ارائه     شنا کرده که برای آگاهی  و حقیقتاً او برخلف جهت جریان اطالعاتی 

نمی جنول بسیار مهم در مورد اپید شده است. با این حال در این کتاب تعدادی سئوا   

شمندان به ویژه آنهایی       سانه های گروهی و دان ستمداران، ر سیا گاوی و اندرکنش بین 

که درگیر امور بهداشت عمومی هستند، مطرح شده است. جنی اکسلراد به روشنی و        

ست و با ارائه بدنه اطالعات موجود در مورد جون گاوی        صحبت کرده ا صراحت  با 

ش  ست. اگر   به جامعه در چارچوبی همه فهم، من شده ا نفر از مردم یا  10000أ خدمتی 

نون  ج عضووو مجلس ) بریتانیای کبیر( این کتاب را بخوانند، جو مباحو در مورد 100

 گاوی قطعأ تغییر خواهد کرد.

(  Toxico-Pathologistدکتر ویویان هووارد، متخصووص توکسوویکوپاتولوژی )

شگاه لیورپول  ستهای     از دان سلطنتی پاتولوژی ضو کال   (  FRCOathبریتانیا کبیر) و ع

 دانشگاه لیورپول.

صورت مقاله ای در مجله       »این مقدمه تحت عنوان ست؟ به  شده ا آیا علم دیوانه 

Freedom today     نوویووز بووه چوواپ رسوووویووده اسووووت، رجوووع شووووود بووه

(www.tfa.net/ft/bseraniew.htm) 
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 مقدمه

پروکراسووت خانه ای در کنار جاده داشووت و از رهگذران غریبه با مهمان نوازی   

می دعوت می نمود و با یک وعده غذای مطبوع و جایی برای خواب از آنها پذیرایی       

تاق خواب بود که به یک تخت معمولی، بلکه به قو         کرد.   ل پروکراسوووتتختی در ا

ست هم اندازه هر کسی که روی آن می خوابید. به محض اینکه بی همتا بود. درتختی 

ید، راز این تخت برایش آشوووکار می شووود.          مهمان روی این تخت دراز می کشووو

پروکراسووت درنن نمی کرد و چنانچه مهمان درازتر از تخت بود پاهایش را می برید 

 و اگر کوتاهتر از تخت بود وی را می کشید.

مان شووویوۀ عملی        در مورد جنو ندان ه فت برخی دانشوووم گاوی می توان گ ن 

ای ند که با نظریه واحد هر نوع دادهپروکراست را در علم بکار برده اند و سعی کرده ا  

یه را در هر مورد در نظر            ندگی آن نظر ناسوووب و براز که ت بدون این ند،  را توجیه کن

 بگیرند.

ش   1985نخستین مورد از جنون گاوی در سال      1955ده است. تا سال   مشاهده 

سووال بعد تعداد به یکصوود و هفتاد مورد افزایش یافت. تا به حال، بیش  10یعنی فقط 

از سووه میلیون رأس گاو به ارزش تقریبی سووه تریلیون پوند به لحاظ گروه اپیدمی و  

سته         سیر علمی این بحران نتوان شدند. با این وجود نحوۀ تف شتار  بحران متعاقب آن ک

 ای اساسی ترین سواالت علمی مربوط به این بیماری بیابد.است پاسخی بر

ب      باط آن  گاوی و ارت لت          بحران جنون  ماری کرویتزف ید بی جد نت  یا -ا وار

خسوووارت تقریباً جبران ناپذیری به رابطۀ فی ما بین دانشووومندان و عامه مردم 1یاکوب

دوست داریم  وارد آورده است با قوانین جدید دیگر آن آزادی سابق را نداریم تا آنچه
_______________________________________________ 

1.New Vartaint Creutzfeldt- Jacob; nv CJD  
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سابقه       سفید به وجود آمده که تاکنون  سابقه ای به روپوش  بخوریم و بی اعتمادی بی 

 نداشته است.

سانی بیماری گاو      شنیده ایم که منادیان مرگ راجع به اینکه همگی به نوع ان همه 

شی     دیوانه ) ستیم هشدار داده اند، با این وجود، ارقام چنین افزای جنون گاوی( آلوده ه

سال کل موارد واریانت   5میزان مبتالیان به شدت رد می کند به نحوی که ظرف  را در

 مورد بوده است. 45یاکوب فقط در حود  -جدید بیماری کرویتزفلت

تمام قوانین جدید که تعیین می کنند چه گوشوووتی را می توانیم بخوریم، کدام          

شته        شورهایی می توانیم گو شوند، به چه ک ستی معدوم  صادر گاوها می بای  ایمان را 

کنیم و اینکه آیا نیاز اسووت تا سوولول های خون را از خون های اهدایی حذف کنیم با 

منطق حفظ جان انسان ها وضع شده اند و همگی براساس این نظریه که جنون گاوی      

توانسووته سوود بین گونه ای را در نوردد و به همین شووکل در حال رخنه در جمعیت   

ستوار می با    ست، ا س   شند. تا کنون با وجود میلیونها پو بریتانیا ا صدها  ال ند مخارج و 

ه تا زمانی که شووواهد ، این نظریه تغییر نکرده اسووت؛ چرا که یک نظرییپژوهشوو کار

شود. در     قاطعی در تأی سلم و حقیقت تبدیل نمی  شد به امری م شته با  ید آن وجود ندا

شواهد خالف آن را     شتر  شان می دهد که  مورد جنون گاوی و نظریه غذای آلوده بی ن

 در فصول آینده به آنها اشاره خواهد شد.
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 تاریخچه و آسیب شناسی جنون گاوی-1

سر         صاویر گرافیکی تلویزیونی از  شاهده ت شتر مردم بریتانیا تا قبل از م احتمااًل بی

از رسووانه ها خبری در حدود ده سووال پیش ، هرگز چیزی از  «گاو دیوانه »گشووتگی 

شنیده بودن  ست راجع به جنون گاوی     جنون گاوی ن سی قادر ا د. اما اکنون تقریباً هر ک

صحبت کند، یا راجع   -و ارتباطش با بیماری کرویتزفلت یاکوب همچون فردی مطلع 

صاً بر نحوۀ نگرش در     شخ به اینکه بیمای چگونه دامپروری بریتانیا را ویران کرده و م

 مورد غذایی که می خوریم اثر گذاشته، اظهار نظر کرد.

ستان کنت  1985ستین مورد جنون گاوی در سال   نخ مشاهده   1در مزرعه ای در ا

شد. مدتها قبل مواردی از بیماری به شکل ناشناخته ظاهر شده بود. بیماری نادری که     

شخیص   شد که           آت صور می  شوار بود. در آغاز ت شکی د سان دامپز شنا سیب  ن برای آ

صرف بی رویه     سمی )نظیر م سال    شاید بیماری نتیجه عاملی  شد. در  آفت کش ها( با

شکی باقی مانده ب  1987 ست. مطالعه  ودیگر اندک  د که نوعی اپیدمی در حال وقوع ا

حاصول از نشوخوار    2موارد مبتال منجر به این بیایه شود که پودر گوشوت و اسوتخوان   

ایی که هن تنها فرضیه قابل اتکاء برای علت این اپیدمی است.از نخستین گروه    اکنندگ

 1988بود که در ماه می 3کردند، گروه کاری سوواوث وودون گاوی کار میبر روی جن

ساوث وود        سر ریچارد  ستی  سرپر به بحو در مورد جنبه های گوناگون بحران  4به 

عددی که بر   پرداخت. در هجدهم ژوئیه همان سوووال نخسوووتین موج تحریم های مت      

ر ن مصرفی د، عرضه و مصرف برخی مواد غذایی بویژه پودر گوشت و استخوافروش

 است. رسیده نشخوارکنندگان اعمال شده فرا هتغذی

_______________________________________________ 
1 .Kent 
2 .Meat and Bone Meal (MBM) 
3 .Southwood 
4 .Sir Richard Southwood 



 

5 

 

 

سیاست کشتا      س  ردر همین زمان  شد که برا زان  آن به می اسگاهی در پیش گرفته 

درصوود ارزش گاوهایی که  100ارزش گاوهایی که ابتالء آنها ثابت می رسووید و  50%

 ابتالء آنها تأیید نمی شد، غرامت می پرداختند.

یافته های خود را کامل کردند، کمیته            Southwoodپس از آنکه گروه کاری   

Tyrell     1989نویه های آنها در زمینه تحقیقاتی در ژاکار را به دست گرفت: توصیه 

به چاپ رسید. تمامی کارهای درجه اول و متوسط که برای اجرا توصیه شده بودند به 

نتای  تخستین   1990ردید. در فوریه تصویب دولت رسیده و بودجۀ الزم تووووأمین گ   

مطالعات که انتقال بیماری را از راه خوراکی به موش و انتقال بیماری از گاو به گاو              

ای ) مسووتقیماً به داخل مغز ( ثابت  دیگری را به دنبال تزریق وریدی و داخل جمجمه

 (1کرد به چاپ رسید.)

ان کشووف مواردی از گواه قوی تر دال بر ماهیت عفونی پودر گوشووت و اسووتخو

تیلوپ آفریقووایی             ن و  Nyala(Tragelaphus angasi) بیموواری در دو گونووه آ

از پارک    1987و 1986به ترتیب در سوووال های     Gemsbok  (Oryx gazelle)و

وحش بریتانیا بود که ظاهراً نوعی بیماری شبیه جنون گاوی را بروز داده بودند. تصور 

شد که این دو گونه آنتیلوپ نیز   شند         می  شده با ستخوان تغذیه  شت و ا با پودر گو

 بنابراین سدّ گونه ای در هم شکسته شده بود.

تان و ولز قوانینی مبنی بر تحریم مصووورف آالیش    1989در نوامبر  در انگلسووو

سکاتلند و ایرلند هم      سان وضع گردید. خیلی زود این قوانین به ا خوراکی گاو برای ان

ند که احتمال دارد موارد زیادی از جنون گاوی  بسووط یافت. از آنجا که گمان می کرد

درصوود افزایش یافت ضوومن اینکه هیچگونه   100گزارش نشووود، رقم غرامت ها به 

 افزایش ناگهانی از موارد بیماری نیز مشاهده نشد.
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( نخسوووتین تحریم از تحریم ها و محدودیت  EUاتحادیه اروپا) 1989در سوووال 

وهایی را مجاز شوومرد که پس از ژوئیه های خود را وضووع کرد و فقط صووادرات گا 

با محدودیت بیشتری روبرو  1990به دنیا آمده بودند که همین موضوع در سال  1988

مورد از ابتالی گربه های اهلی به آنسووفالوپاتی  40در این هنگام بود که حدود  شوود.

سانان      شکل گربه  سفنجی  شد. این یافته خبر خرد کننده ای بود چرا که     1ا شاهده  م

نشووان می داد این گربه ها احتماالً از طریق مصوورف غذای گربۀ تهیه شووده از گاوها   

سدّ بین گونه ای حامی            شد  صور می  شند. بنابراین آنطور که در ابتدا ت شده با آلوده 

 سایر حیوانات از جمله انسان در برابر جنون گاوی دیگر قابل اعتماد نبود.

سوم آوریل   شورتی    1990در  شکیل کمیته م شکل    ت سفنجی  سفالوپاتی ا اعالم  2آن

یاکوب توسوووط اداره بهداشوووت   -شووود. همزمان نظارت بر موارد بیماری کرویتزفلت

 مجدداً اعمال گردید.

از این زمان قوانین متعددی شووامل بسووط تحریم های به عمل آمده بر مصوورف   

ضاء کمیته          سط اع سات منظم تو ضع گردید. جل آالیش گاوی در خوراک حیوانات و

شورتی  شکل بر پا گردید که تمام جوانب بحران جنون گاوی       م سفنجی  سفالوپاتی ا آن

مارس           هارم  یه چ ثات در اطالع باح حو قرار می داد. این م ته    1992را مورد ب کمی

مشووورتی آنسووفالوپاتی اسووفنجی شووکل آمد که با توجه به آخرین تحقیقات در مورد  

ضوابط موجود تأمین  سبی   جنون گاوی چنین نتیجه گیری کرد که  سپر منا برای  کننده 

 سالمت انسان و دام بوده است.

سازی         ضع گردید که بر لزوم جدا سط دولت و اتحادیه اروپا و شتری تو قوانین بی

 سر گاو، صادرات جنین و سختگیریهای بیشتر بر صادارت احشام تأکید داشت.

_______________________________________________ 
1  Feline Spongiform Encephalopathy=(FSE) 

2 Spongiform Encephalopathy Advisory Committee=SEAC 
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یید صد هزار مورد تأ 1993شمار موارد جنون گاوی رو به افزایش بود و تا ژوئیه 

شور را آلوده کرد.   %3/0شده بود. جنون گاوی در حداکثر میزان خود   جمعیت گاو ک

به علت                به کاهش گذاشوووت که ظاهرًا  عداد رو  عد این ت به ب  رعایت  از این زمان 

معیارهای احتیاطی و پیشووگیری در سووالهای پیش بوده اسووت. اتحادیه اروپا مصوورف  

ثناء  را در میان کشورهای اروپایی، به است پروتئین پستانداری در تغذیه نشخوارکنندگان

هایی مجاز بود که به     ات از بریتانیای کبیر فقط از گله   دانمارک تحریم کرد و صوووادر 

 سال هیب مورد از جنون گاوی نداشته اند.  6مدت 

همینطور از شوومار موارد بیماری کاسووته می شوود و همه چیز به نظر تحت کنترل  

انفجاری به وقوع پیوسووت. واحد نظارتی بر بیماری   1995می نمود تا اینکه در سووال 

  یاکوب را کشوووف -یاکوب موردی غیر معمول از بیماری کرویتزفلت     -کرویتزفلت 

شانه ها و چهره بیماری غیر متعارف      سیاری از ن کرد. نه فقط سن جوان قربانی، بلکه ب

ت جدید بیماری  نوجوان دیگر نیز به زودی از این عارضه که این بار نام واریان  2بود. 

یاکوب به خود گرفته بود جان باختند. برای جلسوووه اضوووطراری، کلیه   –کرویتزفلت 

اعضای کمیته مشورتی آنسفالوپاتی اسفنجی شکل که خود نیز نگران افزایش ظاهری       

نده شووودند.         –شووویوع بیماری کرویتزفلت    یاکوب در میان دامداران بودند، فرا خوا

(.  3و2به چاپ رسووید ) Lancetن ماهیت بیماری در گزارشووها با ذکر جزئیات پیرامو

 یاکوب و –جلسووات مشووترک متعددی با شوورکت واحد نظارت بیماری کرویتزفلت  

مارس  20کمیته مشورتی آنسفالوپاتی اسفنجی شکل تشکیل شد تا سرانجام در تاریخ        

ع  واستیفن دُرل، وزیر بهداشت از حزب محافظه کار، بیانیه ای صادر کرد. او وق    1996

یاکوب را تشریب کرد که بنا بر نظر مشاورین علمی    –کرویتزفلت غیر معمول بیماری 

تنها تفسیری که برای علت آن می توان ارائه داد، خوردن فرآورده های حاصل از گاو    

سیاری از دامداران هنوز از این روز به روز دُرل      ست. ب شتی آلوده ا (  D-Day)    گو

 کنند. یاد می
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ات تکان دهنده سوویلی از مقررات و معیارها وضووع شوود. مصوورف  به دنبال اظهار

سن تر از     شت گاوهای م شد و اتحادیه اروپا تحریم جهانی را برای   30گو ماه ممنوع 

سرم و جنین از بریتانیااعمال کرد )     صادر     4صادرات گوشت،  سنامه  شنا ( برای گاوها 

ستخوان در محل     شت و ا شام  کردند و از آن به بعد نگهداری پودر گو انبار غذای اح

( طی برنامه منظمی، برای هر جنبه ای از پرورش گاو  5جرم جنایی محسوووب شوود. )

گوشتی مقرراتی وضع شد به این امید که اتحادیه اروپا راضی به لغو تحریم صادرات      

 گوشت بریتانیا شود.

له در         قا یک م بد  خت  باً    1996از ب عاق له دیگر در     2 و مت قا ( در 8و7) 1997م

Nature             ا  یاکوب ب   –به چاپ رسوووید که از ارتباط بین واریانت جدید کرویتزفلت

جنون گاوی جانبداری می کرد و هراس بیشووتری از خوردن گوشووت آلوده برانگیخته 

شد. البته همه اعضا کمیته مشورتی آنسفالوپاتی اسفنجی شکل در مورد احتمال پدیدۀ       

( اتفاق نظر نداشووتند. Death of an entire generationمرگ کامل یک نسوول )»

نویسوونده دو تا از مقاله های یاد شووده چنین پیش بینی کرد که ما   1پروفسووور کالین 

شده ایم. )    سمانی روبرو  ( فرآورده های گاوداریها از هر ناحیه 9احتماالً با یک بالی آ

شدند. دیگر     ستیل بچه ها هم بالقوه خطرناک تلقی  شد. حتی پا  ای خطرناک تلقی می 

 قابل تحمل بود.آخرین قانون از رشته قوانین غیر

وزیر کشاورزی جدید،   1997پس از تشکیل دولت توسط حزب کارگر در سال    

ستخوان اعالم کرد. گرچه خطر آن را    جک کانینگهام، تحریمی را در مورد گوشت با ا

فین لناچیز می دانسووتند با این حال تحریم اعالم گردید، حتی تعقیب قانونی برای متخ

ایش یاکوب افز –در نظر گرفته شوود. تعداد موارد واریانت جدید بیماری کرویتزفلت 
_______________________________________________ 

1 Colling 
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شده      شانه ای دیده ن شان می داد اما تا امروز از آن اپیدمی که منتظرش بودند ن جزئی ن

 است.

تحریم صووادراتی گوشووت بریتانیا   1999با وجود تمام سووختگیریها در یکم اوت 

وز محدودیتهای بیشووماری همچنان پابرجا ماند. ولی هن . گو اینکهبکلی برچیده شوود

ضعیتی باز گردد که پیش از       صنعت ویرانۀ گاو بریتانیا به و ست تا  زمان زیادی الزم ا

 جنون گاوی داشت.

 آسیب شناسی جنون گاوی -1-1

در مقاله ای به سال   Wellsنخستین نشانگان در موارد اولیه جنون گاوی توسط    

(. در گاوهایی که قبالً سالم بوده اند عالئم اضطراب و   10توصیف شده است )    1987

ناهماهنگی در حرکات مشووواهده شووود. خلق و خوی گاوها کم کم تغییر می کرد به         

سپری می    شتر اوقات را با تهاجم، لگدزدن یا حالت بیم و هراس   نحوی که احتماالً بی

 یفتد.کردند. غالباً کافی بود تا با صدایی بلند گاو از جا بپرد یا ب

سوورانجام عدم تعادل به حدی می رسووید که گاو بطور مداوم تلوتلو می خورد و  

عاقبت رفتار حیوان غیر قابل پیش بینی شده حمالتی دیوانه وار از خود نشان می داد،   

ست حرک   تا جایی که  ست یا نمی خوا شتار جنین  دیگر نمی توان ت کند، طوری که ک

 حیوانی اجتناب ناپذیر می شد.

انتشار همین مقاله بود که بسیاری از حیوانات به جنون گاوی مبتال شدند    از زمان

ی  بیماریها  وجود و همگی کم و بیش این الگو تغییر رفتار را نشوووان دادند. به لحاظ      

شانه های کم و بیش مشابه، آزمایش هیستوپاتولوژی )آسیب شناسی بافت(          دیگر با ن

 ابد.ی یمغز پیش از تأیید تشخیص جنون گاوی ضرورت م
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بررسووی میکروسووکوپی مغز وجود حفرات اسووفنجی یا واکلوئلهایی را که خاص  

 گاوی است.میۀ بیماری جنونبیماریهای پریونی است نشان داده که خود وجه تس

این واکوئها و در واقع بیشووتر ناهنجاریهای مرتبط با جنون گاوی در بسوویاری از  

خاکستری، محل استقرار جسم سلولی  نواحی مغز مشاهده می شود ولی بیشتر در مادۀ 

کسووون  ده سووفید، که حاوی رشووته های طویل آنرونها، ایجاد می شوووند و کمتر در ما

 مسؤول انتقالهای پیامهای عصبی است، ضایعه ایجاد می شود.

. تمام 2، و آسووتروسوویتوز 1سووایر اثرات معمول مشوواهده شووده عبارتند از گلیوز 

ستند.       صبی نی ضور      سلولهای مغز از نوع ع صلی دیگر نیز در مغز ح سلول ا دو نوع 

دارند که با این که نقشی در انتقال پیام عصبی ندارند، بخش اساسی از مغز را تشکیل       

سلولهای گلیال که به نوعی         ست و  سترو سلولهای آ سلولها عبارتند از  می دهند، این 

 بی دارایشوند. این سلولها درست به اندازۀ سلولهای عص      تلقی می 3سلولهای پشتیان  

اهمیت بوده به نحوی که بسووویاری از وظایف و اعمال مغز را انجام می دهند ولی در 

تقویت پیامهای عصبی نقشی ندارند. گلیوز و آستروسیتوز بدین معنی است که تعداد       

 و اندازه این سلولها افزایش یافته که این حالت غالباً نخستین نشانه اختالل مغز است.

هایی در موارد مبتال به جنون گاوی مورد توجه قرار  سوورانجام رسوووب رشووته    

شته ای فیبریلی  حاوی فیالمنتهایی از مولکولهای پریون غیر   4گرفت. این کالفه های ر

 طبیعی است که در کالف گرد آمده اند.

_______________________________________________ 
1 Gliosis 
2 Astrocytosis 
3 Packing cells 
4 Fibrilly bundle 
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یپریونی به شکل پالکهایی دیده م  اغلب در بیماریهای پریونی، رسوب پروتوئین 

 جنون گاوی نیست.شود. ولی این چهره مختص 

 اسکرپیآسیب شناسی -2-1

(. در حالی  11در شکل های فراوان وجود دارد )  اسکرپی بر خالف جنون گاوی، 

که فقط یک شکل جنون گاوی مشاهده شده که سیمای آسیب شناختی و نشانگان آن        

شود که حدوداً      صور می  شابه می نماید. اما ت سکرپی نوع مختلف از  20همواره م با  ا

 های از گوناگونی در نشانه های بالینی و سیمای آسیب شناختی وجود دارد.دامنه 

د را میاین اسووت که گوسووفندان مبتال زمان زیادی خو  اسووکرپیوجه تسوومیه 

 1*شود.این در حالت جنون گاوی دیده نمی خارانند؛ گویی بدنشان می خارد.

سکرپی در  شه هم وجود ن    وجود پالکها چهرۀ ا ست ولی همی دارند، در معمولی ا

یافته ای معمول  اسکرپی حالی که کالفهای رشته ای مشاهده شده در جنون گاوی در    

و جهش های مختلف در کروموزوم عامل آنها  اسکرپی نمی باشد. بین انواع زیادی از  

 ( 12ارتباطی یافته اند.)

_______________________________________________ 
شی معادل بازتاب        *  ست واکن سند و ممکن ا ست میزان زیادی خود را بلی برخی گاوهای مبتال به جنون گاوی ممکن ا

 نشان دهند. )مترجم( لطفاً مراجعه شود به:  (Scarpie Scratch Reflex)خارش در اسکرپی 

Radostits, O. M ; Gay ,CC ;Blood ,D.C;Hinchcliff,K.W.,Veterinary Medicine, 9thed, W.B. 

Saunders, London, 1235,2000 
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 اکوب ی –آسیب شناسی بیماری کرویتزفلت  -3-1

شانه       –رویتزفلت همچنین انواع فراوانی از بیماری ک شده که ن سایی  شنا یاکوب  

شناختی متفاوتی دارند. گلیوز و آستروسیتوز همیشه وجود دارد        های بالینی و آسیب 

 درصد موارد مشاهده می شوند. 5و پالکها حدوداً در 

 –که در واریانت جدید بیماری کرویتزفلت        « پالکهای سووورخ روشووون »کثرت 

 (13مشاهده شده نشان می دهد که این بیماری قبالً دیده نشده است.) یاکوب

کالفهای رشوووته ای پروتئین پریونی ممکن اسوووت دیده شوووود، گاهی نیز حالت  

وجود ندارد. پالکهای بزرگ یکی از ویژگیهای   اسووفنجی حاصوول از تشووکیل واکوئها 

 (  41، بیماریهای پریونی قبیلۀ فورپاپوای گینه نو، می باشد.)1کورو

سی       شنا سیب  یاکوب در بیماران ژاپنی اغلب از آنچه که   –کرویتزفلت بیماری آ

ست.     –در غربی های مبتال به بیماری کرویتزفلت  شود، متفاوت ا یاکوب مالحظه می 

 شوند.، گرچه پالکها ندرتاً مشاهده می در این مورد توده ای از کالف ها وجود دارند

یای بالینی دشووار م بر اسواس نشوانه ه   یاکوب –تشوخیص بیماری کرویتزفلت  

یاکوب افسووردگی اسووت که در   –باشوود. اغلب نخسووتین عالیم بیماری کرویتزفلت  

اختیار   ل انتظار نظیر بی شوووود. رفتار غیر قاب    تعدادی از بیماریهای دیگر هم دیده می    

شدید( اغلب یکی از       شی  شود. میوکلونوس)حرکات تکان خندیدن نیز زیاد دیده می 

یاکوب  اسوووت ولی در برخی دیگر از   –اریانت جدید بیماری کرویتزفلت        عالیم و

 یاکوب مشاهده نمی شود. –انواع بیماری کرویتزفلت 

به لحاظ اینکه بسیاری از مشخصات بیماری ممکن است بروز یابد یا اصالً دیده      

نشووود، تشووخیص هر یک از بیماریهای پریونی بی نهایت دشوووار اسووت. فقط وجود   
_______________________________________________ 

1 Kuru 
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پروتئین پریونی طبیعی  که نوع بدچین خورده از PrPsc اسوووکرپیپریونی اپروتوئین 

اسووت. دلیل قاطع بر وجود بیماری اسووت. حتی این مورد در برخی از الشووکال ارثی    

همین بیماری دیده نمی شوووود. سوووایر عوامل همچون دوره نهفتگی، بروز و ترکیب       

شوند.  تشخیص لحاظ می در صورت لزوم برای  نشانه ها و گاهی الگوی امواج مغزی  

اِشووکال اینجاسووت که گاهی ممکن اسووت علت و معلول با هم اشووتباه گرفته شوووند.  

 های مغز است.ریهای پریونی معلول استحالۀ نرونآسیب شناسی بیما

چه به شکل پالک چه به صورت کالف، حضور تعدادی    پریونی رسوب پروتئین  

سترش آنها به بافت مغز، بیش از آنک  ه حاکی از انتقال عفونت از گونه ای واکوئل و گ

« یک بیماری»دهندۀ چگونگی پیشوورفت  به گونه دیگر باشوود، همگی می تواند نشووان

 باشد.

 فراز و فرودهای بیماری جنون گاوی -4-1

اثبات شوود، که خود به سووبب    1985نخسووتین مورد جنون گاوی در بریتانیا در 

مطالعه این مورد نوعی عالقه علمی بود تا کمیابی بیماری چالشی را ایجاد کرد. انگیزۀ  

مشخص شد که خطر جدی است.     1987دل نگرانی از خطرات احتمالی آن! در سال  

 شمار مبتالیان به جنون گاوی در بحران موجود به این صورت بود:
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 منحنی فراوانی جنون گاوی در بریتانیا: 1نمودار

 

 نظریات مختلف در مورد عامل بیماری -2

 1نظریه پریون عفونی -1-2

 یهای اسوووفنج  بیماری جنون گاوی از گروه بیماریهای پریونی یا آنسوووفالوپاتی       

 محسوب می شود. 2قابل انتقال شکل

 (15ارائه داد. ) 1982را در  «پروتئین پریونی عفونت زا» 3استانلی پروزینر

او وجود   ۀبعدها علیرغم شوووک و تردیدهایی که در جهان علم نسوووبت به نظری          

شده، جایز    شت و هنوز هم برطرف ن شد. پرو دا زینر ۀ نوبل به خاطر کارش به او اهدا 

رند، وسووی ها دخالتی نداکرد که در بروز این قبیل بیماریها باکتری ها یا ویر پیشوونهاد
_______________________________________________ 

1 Infective Prion 

2 Ttansmissible Spongiform Encephalopathies= TSE 

3 Stanley Prusiner 
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 پریون عفونت» ۀیای کامالً بدیع از عفونت زایی مطرح است. بر اساس نظر  بلکه شیوه 

شکل  قطعه ای از یک « زا پروتئین طبیعی پریونی تا حدودی بد چین می خورد. تغییر 

ست. این          شت ناپذیر ا صیات طبیعی آن گردیده، که این تغییر بازگ صو سبب تغییر خ

حالت سبب مقاوم شدن مولکول مزبور در برابر شکسته شدن توسط آنزیمهای درون        

د. این استه می شو  سلولی موسوم به پروتئاز می گردد ضمن اینکه از حاللیت آن نیز ک   

اثرات دست کم تا حدودی علت رسوب پروتئین پریون به شکل پالک ها و کالفهایی    

صور          شد. ت صه این گونه بیماریها در مغز حیوانات مبتال می با شخ ستند که اغلب م ه

شود که پروتئین پریونی بعداً سایر ملکولهای پروتئین پریون را به موازات خود در    می

ص  س   حیوان آلوده به  شکل وادار می  سان مولکول بدچین  ف آرایی و تغییر  ازد. بدین 

 پریونی شوووروع به تأثیر بر سوووایر پریونها در بدن کرده و مغز مملو از حفراتی ۀخورد

سمی        شود، که وجه ت سفن  می  سان ا سفالوپاتی  ۀب ست. تدریجاً کل      آن سفنجی ا ها ا

س پروتئین های پریونی مغز و ن سیون( مغز  ۀتحالخاع هم بد چین می خورند و ا  )دژنرا

آن قدر پیشووورفت می کند که حیوان دیگر اعمال طبیعی نمی باشووود. حیوان دچار          

د و گرد سرگشتگی، از دست دادن اعمال طبیعی اندامهای حرکتی و افزایش جنون می   

سان  ، جنون گاوی و اناسکرپی سرانجام می میرد. الگوی مشابهی در گوسفند مبتال به    

 یاکوب اتفاق می افتد. -کرویتزفلمت  مبتال به بیماری

که مولکول پریون،        حاظ این به ل نت  یا          DNAاین عفو خابره  بدون م ندارد 

محقق می شود. لذا این نظریه بحثهای زیادی   DNAکدگذاری هر گونه پیامی توسط  

 این عرصووه را برانگیخت. گرچه رفته رفته مورد پذیرش شوومار زیادی از دانشوومندان

 قرار گرفته است.
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 نظریه ویروسی آهسته اثر -2-2

وقتی نخسوووتین بیماریهای پریونی مورد تحقیق قرار گرفتند از آنها تحت عنوان        

یاد می شد و هنوز برخی از دانشمندان از این بیماریها   «ویروسی آهسته اثر»بیماریهای 

 زبرند. فرض بر این بود که این بیماریها واقعاً توسط ویروسهایی که هنو   چنین نام می

کشف نشده اند ایجاد می شوند؛ نظیر آنچه در مورد ویروس ایدز در آغاز همه گیری     

سی مرتبط با     ستند که وجود ذرات ویرو بیماری ایدز رخ داد. برخی گروهها مدعی ه

پریون را اثبات کرده اند و این را از نظر علمی برای توضیب عفونت بیماریهای پریونی 

ه پریون عفونی بود ک  ۀلحاظ کمی، اطالعات تأییدکنند      به  دانند. اما   توجیه ناپذیر می   

 قوت گرفت.

نخسووتین بار که جنون گاوی پدیدار شوود سووؤال این بود که چگونه گاوها برای   

اولین بار به چنین بیماری نادری مبتال شده اند. به دنبال این پرسش بود که ابتدا نظریه 

 و سپس نظرات فراوان دیگر ارائه شد.« غذای آلوده»

 (The infective feed theoryنظریه خوراک عفونت زا ) -الف-2-2

  این نظریه به عنوان عامل جنون گاوی و احتمااًل در بیشوووتر بیماریهای مرتبط با          

ست )     شده ا سترده پذیرفته    این نظریه می گوید اگر حیوانی( 16پریون بطور عموماً گ

رده  ریون بد چین خوپر حیوانات ناقل بیماری را که به ای بازیافت شده از بدن سای  ذغ

سوی مغز حیوان که پریون    آ شده به  ست بخورد، پریون خورده  های طبیعی در  لوده ا

ضور دارند می رود و آنها را درگیر می کند تا اینکه منجر  شود.    آن ح به مرگ حیوان 

از راه  ی شود که بازهای پریونی بد چین خورده بیشتری ایجاد م در این روند پروتئین

 تغذیه، حیوانات بیشتری را آلوده خواهد ساخت.
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میالدی روشهای فرآوری   70عفونی، وقتی که بریتانیا در دهه  ۀذر ۀبر اساس نظری

پروتئین حیوانی در خوراک دام را تغییر داد، جنون گاوی ایجاد شووود. گرچه از مدتها    

گاوها و گوسفندان مرده تأمین می  پیش پروتئین خوراک حیوانات را از فرآوری الشه  

کردند، هیچگاه درجه حرارت فرآوری را به اندازه روش جدید پایین نیاورده بودند.            

همچنین فکر می کردند که سووایر روشووها نظیر اسووتخراج چربی با حالل، احتمال هر  

ستخوان را از بین می   ون کاهش دما، پری برد. با گونه عفونت زایی در پودر گوشت و ا

شد که بیماری به سبب این گونه    اقی ماند. با این حساب، چنین فرض نان فعال بهمچ

گاوانی که در یا  اسووکرپیتغییرات در شوویوه های فرآوری گوسووفندان تلف شووده از  

 نهفتگی بیماری جنون گاوی بوده اند، آغاز شده باشد. ۀهنگام کشتار در دور

ل،  نظر از زوال پذیری عاماین اثر پروتئین پریونی وحشتناک است چرا که صرف    

تصور می شود که حتی مصرف یک قاشق چایخوری از چنین خوراکی قادر است در      

حیوانات حسوواس ایجاد بیماری نماید. حتی به مجرد اینکه عفونت رخ دهد، به لحاظ 

 سال در گاو( تا ظهور نشانه ها سالها وقت الزم است. 3-4دوره کمون طوالنی )

 (Organophosphate theory) نظریه ارگانوفسفره - ب -2-2

شیوه ارگانیک دامداری می کرد. نخستین کسی بود      1مارک پردی ، دامداری که به 

در خالل (. 17که به ارتباط جنون گاوی و آفت کشهای گروه ارگانوفسفره اشاره کرد )

 دجرا به  2خاصی به نام فسمیت ۀمیالدی دولت سم ارگانوفسفر 80و  70سالهای دهه 

ما       با مگس هپیودر له  قاب کار برد.)    3برای م گذاری زیر   این مگس برای تخم( 18به 
_______________________________________________ 

1 Mark Purdey 

2 PhoSmet 

3 Warble fly: Hypoderma SPP 

توضیب مترجم: این نکته صحیب نیست، بلکه مگس هیپودرما با تخمگذاری بر روی موهای بدن عمل تخمگذاری را انجام می  *

کنند و پس از طی مراحل نوزادی و الروبی  بدن مهاجرت می خروج از تخم، پوست را سوراخ کرده و در دهد و نوزادان پس از
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 پردی گفت که مصرف  *رساند.  پوست گاو نقاب می زند و به پوست گاو آسیب می   

بی رویه فسوومیت علت اصوولی جنون گاوی در بریتانیا بوده اسووت. برخی کشووورهای  

سمیت برای گاوهای    صرف ف صرف این    دیگر هم مجاز به م شان بودند، لیکن مقدار م

𝑚𝑔مواد در بریتانیا)

kg
رمانی د زلیکه دبسیار بیشتر از سایر کشورها بوده است. در حا 20(

شده آن هم     صیه  𝑚𝑔)تو

kg
سفرها دارند و        6 ( صی به ارگانوف سیت خا سا بود. گاوها ح

یه فرضو فرض بر این اسوت که این دوز باال آغاز اپیدمی جنون گاوی بوده اسوت. این   

شت دام       صورت پودر یا محلول( روی پ سمیت ها را )به  می گوید که از آن جا که ف

در زیر محل تجویز  در امتداد سوووتون مهره ها می ریختند و مغز و نخاع نیز درسوووت

 دارو قرار دارد، پس دارو می تواند بر این اندامها اثر کند.

به   دوم نن جهانیارگانو فسووفره ها مشووتقات گازهای اعصووابی هسووتند که در ج

ستم عصبی و ایجاد یک           سی شدند. آنها به منظور اثر بر  ساخته  شیمیایی  سالح  عنوان 

سولسوله عالیمی که اغلب مشوابه آن چیزی اسوت که در حیوانات مبتال به بیماریهای      

شووووند. ارگانو فسوووفره ها هم در نرونهای عصوووبی       کند، تولید می   پریونی بروز می

در  1968در (. 19نجی مغز در جنون گاوی ایجاد می کند)واکوئلهایی شبیه حالت اسف  

ایاالت متحده در ایالت یوتا نشت گاز اعصاب ارگانوفسفره از یک آزمایشگاه، هزاران     

شابه     سفند را در محیط اطراف با عالئمی م سکرپی گو شاند)  ا در (. 20به کام مرگ ک

در آزمایشووگاههای  ، 1واقع دانشوومندان وزارت کشوواورزی، شوویالت و خواربار بریتانیا
_______________________________________________ 

مجرایی برای تنفس باز می کنند و از همانجا خارج می شوند و به این ترتیب به پوست دام  پشت حیوان ۀاز زیر پوست ناحی

آسیب می زنند. این حشره در ایران نیز وجود دارد و براساس تحقیقات انجام شده خسارات هنگفتی به صنعت چرم و پوست 

 کشورمان وارد می آورد.

1 Ministry of Agniculture and Fisheries and Food (MAFF) 

ی آلزایمر هم سخن به میان آمده است. حتی لوسیونهای ضد شپش سر ر*. توضیب مترجم: از نقش ارگانوفسفاتها در ایجاد بیما

از سراسر جهان شواهدی را ذکر کرده است «پردی»یاکوب دخیل می دانند. آقای  -کرویتزفلت  و جرب را نیز در زمینه بیماری

 سان و حیوانات را توجیه و پیش بینی می نماید که از این قرارند. میزان بروز بیماری در ان که
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ستند.)  مرکزی دامپزشکی نخستین موارد جنون گاوی را نوعی مسمومیت می     (.  21دان

گاوی  دارانی که موارد جنونبطور روزافزونی به ویژه میان دامپس از پردی، این نظریه  

را بدون هر گونه سابقه ای از مصرف پودر گوشت و استخوان داشتند، لیکن قبالً علیه  

 *نوفسفرها استفاده کرده بودند، قوت گرفت.حشرات از ارگا

 بیماریهای پریونی، نوعی پاسخ سیستم ایمنی بدن علیه خود -3-2

سالها پس از آلودگی به عامل        شانیهای بیماریهای پریونی  ست که ن باور بر این ا

ایجاد کننده شووان ظاهر می شووود. این وضووعیت نظیر گروهی از بیماریهایی اسووت که 
_______________________________________________ 

یاکوب در اسلواکی در شرق اروپا، پیرامون یک کارخانه استخراج منگنز وجود دارد؛ )آن گونه  -کانونی از بیماری کرویتزفلت  -1

 که پردی نشان داده( قسمیت با مس ترکیب می شود.

در بین آنها شایع است و مشخص شده که برگهای سوزنی کاج را  «بیماری مزمن تحلیل برنده »گوزنهای کوههای راکی که -2

 که غنی از منگنز است می خورند. 

 ۀظهور مجدد جنون گاوی )به عبارت بهتر سکرپی( در قبرس که آشکارا نشان از دخالت عاملی محیطی دارد و کشتار بیهود -3

 باز پیدایش جنون گاوی )به عبارت بهتر، سکرپی مترجمین( پس از سالهاست.گوسفندان در قبرس، که آن هم به خاطر 

Ref: Did An Insecticide Trigger Mad Cow/BSE in UK? By: F. Dunne, Research, Kathy MC 

Mahon, From: eionews, adder, com/organop.htm, 12-16,2000  
سوم اظهارات   سفند در اکتبر       « پردی»البته در مورد بند  سکرپی در یونان در گلهای گو ست. اولین مورد  ضیحی الزم ا  1986تو

سفندان گل      شد. تمام گو سایی  سفندان دو گل  ۀشنا سی را از بین بردند و دفن کردند. در اکتبر   ۀمبتال و گو  1997مجاور و در تما

سکرپی در گوسفند، در چراگاهی   سکر  نزدیک به مجدداً  سکرپی      محلی که اول بار  شد. باز پیدایی  شخیص داده  شد، ت پی دیده 

 هماهنگی دارد. )به مقاله زیر مراجعه شود. )مترجم( «پردی»سال در این منطقه، با اظهارات  11بعد از 
 Ref: Leontides, Set al, A survey of more than 11 years of neurologic diseases of ruminants with 
special refernce to transmissible spngiform Encephlopathies (TSEs) in Greece. J.Vet. Med. B.47 

(4)303-309.2000 

هیپودرما  یه، و از لحاظ پادتن های ضد الروگاو ته ۀلگ 6738نمونه سرم از  1999،200145مارسی  و 1998در ضمن، بین اکتبر  

شت. از نتای  چنین برمی آید که هیپ  بررسی قرار گرفت که هیب  مورد نیا ریشه  ودر ما در بریتامورد مثبتی در میان آنها وجود ندا

  د(زیر مراجعه شو ۀا فوق العاده نادر است. )به مقالیکن شده 
Ref: Phipps, P.Webster, K. Annual warble fly survey, 1998-99 (From: Veterinary Laboratories 
Agencies. Vet. Rec. 145(1) 26-27, 1999  

سترده بوده که منجر به چنین        سفره و بعد آیور مکتین آن قدر گ سموم ارگانوف ستنباط کرد که کاربرد  از همین گزارش می توان ا

 نتیجه ای شده است. )مترجمین( 
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ایجاد شووده اند و در میان آنها بیماریی که بیش از همه مورد مطالعه قرار بطور تجربی 

 است. 1گرفته، آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی

بال تزریق مغز حیوانی به حیوان دیگر که          به دن   آنسوووفالومیلیت آلرژیک تجربی 

  علت (.22منجر به اسوووتحاله مغز و سووورانجام مرگ حیوان می شوووود ایجاد میگردد)

بیگانه  ایه است که سیستم ایمنی خودی در عوض اینکه تنها به پروتئین   بیماری این 

هایی   تفاوت  گرچه شوووود.  یر باکتریها حمله کند به بافتهای خودی نیز حمله ور می         ظن

یت آلرژیک تجربی و بیماریهای پریونی وجود دارد،شووباهتها بسوویار  لمیان آنسووفالومی

ستین مورد از       ست. احتماالً نخ شتر از تفاوتها سته بیماریها یا هر بیماری خو بی د  این د

بطور تجربی ایجاد شووده از روی تصووادف رخ داده اسووت. در سووال   ایمن دیگری که

ستور نخستین واکسن ضد      2لویی 1875 شده بود   پا هاری را که از مغز خرگوش تهیه 

معرفی کرد. گرچه این واکسن توانست در برابر هاری ایمنی بدهد، بسیاری از بیماران    

 دلیل بیماری شدید عصبی فوت می شدند. به بعداً

با تحقیق پیرامون این مشووکل، سووه بیماری خودایمن که می توانند به راحتی در  

سفالومیلیت آلرژیک تجربی           شد، که از این میان آن شوند کشف  ستم عصبی ظاهر  سی

 (.23کاملتر از همه موارد تحقیق قرار گرفته است )

ست. پروتئین     پروتئین پریونی تنها مولکولی   شدنی ا ست که تقریباً نابود ن  ی کهنی

  3منجر به پاسوووخ در آنسوووفالومیلیت آلرژیک تجربی می شوووود به پروتئین پایه میلین

 موسوم است که این یک نیز نسبت به حرارت و مواد شیمیایی قوی یا فرمالین مقاوم     

 (.24)  است

_______________________________________________ 
1Experimental Allergic Encephalomyelitis (EAE)  

2Louis Pasteur  

3 Myelin Basic Protein (MBP) 
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سلولی یاف   ۀهر دو پروتئین پریونی و پای ایجاد   شوند و  ت میمیلینی در غشاهای 

آزمایشوووگاهی هر دو بیماری با تلقیب مغز، نخاع، تیموس، طحال و سوووایر بافتها به            

شانیهای درمانگاهی نظیر      شابه ن ست. در هر دو بیماری ت  حیوانات میزان امکان پذیر ا

 گیجی، ضعف، فلجی، لرزش و اغما زیاد است. تنوع قابل مالحظه ای در نشانه های

 وجود دارد.رد آزمایش حیوان مو ویهیماری بسته به گونه و س  ر دو بدرمانگاهی ه

ضی  سفالومیلیت   خود ۀفر ستم ایمنی    لرژیک تجربیآایمن بودن آن سی دن برا که در آن 

سیاری از  ب شباهتها،  کند، کامالً پذیرفته اند. هنوز با وجود به پروتئین خودی حمله می

یکی از (. 25مواره رد کرده اند)را ه پیریونیدانشووسوومندان خودایمن بودن بیماریهای 

مهمترین اشووکاالت آنها بر این اسوواس اسووت که واکنشووهای ایمنی همواره با روندی  

التهابی توأم اسووت، حال آنکه این وضووع در مورد بیماریهای پریونی به اثبات نرسوویده 

بات می   ما تجویز           اسوووت و اث ندارد. ا لت  خا هابی در این مورد د که واکنش الت ند  ک

( و سوووایر داروها از اثرات هر دو NSAIDضووودالتهاب غیراسوووتروئیدی )داروهای 

کاهد که خود می تواند نشوووانی از دخالت التهاب در هر یک از این دو           بیماری می 

 می دهد. بیماری باشد. نظریه خودایمنی علت بیماری را از دو دیدگاه توضیب
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 شیوه باکتریایی -الف  -3-2

پدیده             1پروفسوووور آلن ابرینگر 1999در   لت  عه دخا به منظور مطال بودجه ای 

باکتریایی را در  ۀگاوی دریافت کرد. ایشوووان سوووالها شووویو   خودایمن در بروز جنون

(. در این 26مطالعه کرده اسوووت )   2بیماریهای خودایمنی همچون آرتریت روماتوئید     

صور می  سوم به     بیماری ت   وتئوسپرشود که متعاقب عفونت یک باکتری معمولی مو

سوویسووتم ایمنی به بروز واکنشووی علیه خود ترغیب می شووود. اما به لحاظ  3لیسمیرابی

شی از پروتئین کالژن موجود در      شی از پروتئین باکتریایی با بخ صل،  م شباهت بخ فا

کند. سیستم ایمنی همانطور که به باکتری بیگانه حمله می کرده به کالژن هم حمله می

م می دهد. او کشف کرده است که بخشی وی این استدالل را به جنون گاوی هم تعمی

اسووت   4از مولکول پریون، شووبیه به پروتئین نوعی باکتری معمولی به نام آسووینتوباکتر

ستدالل       27) سیلو وجود دارد. ابرینگر چنین ا ( که در آب کثیف و سیستم فاضالب و 

لیل دکند که سیستم ایمنی تدارک حمله ای را علیه آسینتوباکتر می بیند و سپس به  می

 .ودش می ، به مولکول پریون در سر تا سر بدن حمله ورتشابه موجود

 نظریه خودایمنی ناشی از اثرات سمی -ب  -3-2

ستم ایمنی طوری تکامل می یابد که کل مولکولهای موجود در بدن حیوان     ا رسی

سد و هر گونه توانایی حمل    شنا سلولهای خودی در آن منتفی و    ب شناختی به  ۀ ایمنی 

می شووود. بیماریهای خودایمن بی نهایت نادر بوده معموالً متعاقب رویدادی خاموش 

 همچون جراحی یا عفونت می باشند. این نظریه چنین اشعار می دارد که اثرات سمی

_______________________________________________ 
1 Prof. Alen Ebringer 

2 Rheumatoid arthritis 

3 Proteous mirabilis 

4 Acinetobacter 
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نظیر آنچه به دنبال مصوورف مقادیر زیاد فسوومیت حاصوول می آید در سوواختمان   

را با غشووای سوولول در هم می  وند آنمولکول طبیعی پریون تغییر ایجاد می کند یا پی

 چون در روش(. 28شکند و سبب انباشته شدن آن در کنار سلولهای عصبی می گردد) 

حیوان در امتداد ستون مهره ها، سم در گام اول بدون عیور از  1ریختن سم روی پشت

سم زدایی کبد وارد جریان خون می   سیر  سیب به بافتهای       م ست خطر آ شود، ممکن ا

بد. تغییر در ساختمان یا در محل قرارگیری مولکولهای پریونی سبب    عصبی افزایش یا 

شووود تا سوویسووتم ایمنی آنها را بیگانه تلقی کند. پاسووخ خودایمن متعاقباً منجر به   می

 سیستم عصبی می شود. رسوب مولکولهای تخریب شده پریونی در سرتاسر

یز همین ن انسوووان نپروتئین پریون از حیوان بیمار به مغز یا بد در تزریقی تجربی

شان       سخ به مقادیری اندک از پادتن بیگانه واکنش ن ستم ایمنی در پا سی اتفاق می افتد. 

 می دهد. همانگونه که در همه پاسخ های ایمنی اتفاق می افتد.

 واکسنها و داروها -4-2

معلوم شوووده اسوووت که   ای از مقاالت گروه تحقیق جنون گاوی به طور فزاینده 

 و یاکوب–می های بیماری کروایتزفلت اپید ای در اسووت نقش عمدهواکسوونها ممکن 

شند.     شته با شار بیماری مطرح      ازجنون گاوى دا شتر در انت سنها بی  آنجا که نقش واک

صل          سوط در ف سی آن، لذا بطور مب شنا سبب  ست تا در  شاره   به این 5ا می موضوع ا

 شود.

 نظریات دیگر -5-2

_______________________________________________ 
1 Pour - on 
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ده  ه ش چگونگی شروع جنون گاوی ارائ  وضیب نظریات فراوان دیگری در پاسخ ت 

است که به نوبه خود کم و بیش از طرفدارانی برخوردار است. اما این متن معطوف به 

 1*آن دسته نظریاتی است که هواداران بیشتری، آن هم به اعتبار شواهد ایجابی دارد.

ه  ب احتمال دارد که دانشووومندان    عالئم در بیماریهای پریونی    عبه دلیل وجود تنو  

ب پی نبرده باشند. جدلها بر سر عامل جنون گاوی ممکن است از این اشتباه  لاصل مط

ر ظیبیماریهای پریونی ن»گوید:  بنیادی در طرز اندیشوویدن نشووأت گرفته باشوود که می 

یا    -جنون گاوی و بیماری کرویتزفلت     ، همه یک بیماری واحد      اسوووکرپییاکوب 

شاخه از       صل از یک  ستند و لذا نتای  حا شاخه های دیگر قابل تعمیم  ه تحقیقات با 

یافته ها و دانسوووته های پیرامون  ۀیه قطعی که همتالش برای خلق یک نظر« اسوووت.

بیماری پریونی را در بر بگیرد شوواید واقعاً برای فهم و درک حقیقت وجودی اصوولی،  

 تالشی بی حاصل باشد.

_______________________________________________ 
 توضیب مترجمین در مورد سایر نظریات مطرح:* 1

منگنز بیش از حد، چرا که نشوووانه های      -3کمبود مس  -2آهن بیش از حد بدن )از طریق تولید رادیکالهای آزاد(       -1

سوووندرمی تحلیل برنده، کشووونده و بی    «بیماری دیوانگی منگنزی  »یاکوب و جنون گاوی دقیقاً مشوووابه     -کرویتزفلت  

روانپزشکی است که معدنچیان منگنز را در نیمه اول قرن گذشته از پای درآورد، نظریات دیگری نیز  -بازگشت عصبی  

صر نمی    شند که در این مخت صورت تکامل یافت ۀ مارک پردی به مرور نظری-2گنجد.  مطرح می با ه که مولکول به این 

ند، در صووورتی که منگنز به اسووت و در برابر رادیکالهای آزاد به سووان ضووربه گیر عمل می ک طبیعی پریون حاوی مس

در این مولکول بنشیند، زنجیرهای از وقایع به سان آنچه که در فعالیت بی مهار رادیکالهای آزاد رخ می دهد،  جای مس

های اسفنجی رخ می دهد. عوامل زیست محیطی بسیاری از جمله مصرف بی رویه  نواع آنسفالوپاتیشود و ا شروع می

(، مقاالت تحقیقاتی آقای پردی 2002سووموم ارگانوفسووفره در این زمینه دخالت دارند. )ارتباط و مکاتبه با مارک پردی 

می توانید در نشووانی اینترنتی زیر  به چاپ رسوویده اسووت را Medical hypotheses)متن کامل( که در مجله معتبر 

 بیابید.

 http://WWW.purdeyenvironment.com 
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 ن شووکل دربعید اسووت که چهره یک بیماری پریونی منحصوور به فرد به چندی  

مام موارد پریونی ممکن اسوووت ترکیبی از علل و         ند. ت چندین گونه حیوانی بروز ک

معلولهای مختلف باشوووند که متأسوووفانه گروهی از عالیم مشوووابه را بروز می دهند.     

بسویاری از باکتریها و ویروسوها ایجاد آبریزش بینی، گلودرد و سورفه می کنند. عالئم    

اد به مو با گرده بروز میکند و افراد حسوواسمواجهه مشووابهی در تب یونجه به دنبال 

دهند. به  شوویمیایی اغلب همین عالیم را به دنبال مواجهه با سووموم محیطی بروز می 

شد لیکن       سلولی در بدن می با سرطان روند غیرقابل کنترل تکثیر  سان، گرچه   همین 

س هیچک لذا می کنند. هم سرطان ایجا سموم سرطانزا    اختالالت ژنتیکی، ویروسها یا 

 نمی تواند بگوید تمام سرطانها عاملی مشترک دارند.

دلیل، ادغام     احتماالً علل فراوانی برای بیماریهای پریونی وجود دارد و به همین      

م که باشووود. ولی اگر بپذیری فراگیر امکان پذیر نمی ۀدر یک نظری تمام نتای  متعارض

نیز ممکن اسوت به اینجا برسود    هر کس برای خود دالیل موجهی دارد، باالخره منطق

 شوند: دیزیر دسته بن ترکه بیماریهای پریونی می توانند به صو

 1کورو -1-5-2

نو بین این بیماری پریونی و تماس افراد با اجسووواد، از   ۀپاپوای گین 2در قبیله فور

(. کورو به احتمال قوی یک 29جمله مغز خویشووواوندان مرده خود ارتباطی دیده اند)    

بیماری خودایمن ناشووی از ورود نابجای مولکولهای خودی به داخل بدن اسووت. در  

  اجزاء اصووولی خودبرخی قربانیان بیماری، به وجود پادتنهای خودی در برابر واقع در 

 (.30.)شده است ول اشارهسل

 یا کوب -و انواع ارثی بیماری کرویتزفلت  اسکرپی -2-5-2

_______________________________________________ 
1 Fore 

2 Kuru 
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سم حکایت         شواهد از اختاللی ژنتیکی و ارثی در متابولی شتر  در این بیماریها، بی

ار  بسووی اسووکرپیهای گوسووفند به دارند. هم اینک ثابت شووده اسووت که برخی از نژاد

ساس  ستند در حالیک  ح شکال     ه شوند. ا سایر نژادها هرگز به این بیماری مبتال نمی  ه 

 د که با ناهنجاری در ژنهای مختلفدر گوسفندان وجود دار  اسکرپی بسیار متنوعی از  

 ۀباز ( که سوورانجام همه آنها یکی اسووت، گرچه ممکن اسووت  12مطابقت می نماید)

شد.     شانیهای درمانگاهی آنها با هم متفاوت با ی از ردپای و البته هیبزمانی بیماری و ن

 یا کمبود مواد مغذی در آنها مشهود نیست. عفونت

 جنون گاوی-3-5-2

در این بیماری خودایمن، با تخریب پروتئین پریونی ممکن اسوت دسوتگاه ایمنی    

کشهای   ممکن است تماس مستقیم گاو با آفت  (. 28به شناسایی و حمله به آن بپردازد)  

غیرمستقیم به صورت افزودنیهای جیره، تغییر شیمیایی را در    ارگانو فسفره یا دریافت  

رخی سوووموم ارگانوفسوووفره در مغز ی پریون القا کند. می دانیم که بمتابولیسوووم طبیع

سئله           شکل می دهند، بنابراین اهمیت آنها در این م سفنجی  سفالوپاتی ا ستحاله و آن ا

 (19نامربوط هم نیست.)

ای متعددی که گاو در طول حیاتش دریافت  همچنین احتمال دارد در بین واکسنه 

صورت   می شد و از این طریق هم بیماری به  یمن  خودا کند یکی به بافت مغز آلوده با

 ایجاد گردد.

 1موارد پزشکزاد-4-5-2

بی تردید برخی از بیماریهای خودایمن به سووبب آلودگی هورمونهای تزریقی به   

یا اعمال جراحی ایجاد می شووووند. در تحقیقات هم ممکن اسوووت            بافتهای مغزی 
_______________________________________________ 

1 Exotic 
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شووواید به خاطر آلودگی      1مشوووخص شوووود که موارد بیماری در حیوانات غیربومی    

جنین، القاء تخمکیوه های انتقال هورمونهای مصوورفی به بافت مغز باشوود که در شوو 

های  گونه  گذاری یا هر گونه روش متکی به اسوووتفاده از هورمون در پرورش و تکثیر     

 در خطر انقراض مورد استفاده قرار می گیرند.

 2یاکوب -بیماری کرویتزفلت فرم تک گیر  -5-5-2

با وجود کمیابی این شکل از بیماری )با فراوانی یک در میلیون( اساساً بیشتر این      

احتمال باید نوعی بیماری خاص حاصوول از کهولت سوون بوده که در آن سوووخت و  

ایی  شود. سپس این پریون در بخشه    ساز)متابولیسم( طبیعی مولکول پریون مختل می  

 از مغز رسوب می کند و سلولهای اطراف استحاله می شوند.

  3ایجاد بیماریها در آزمایشهای انتقال عامل-6-5-2

شوا      شتر  سفانه بی ست، از  متأ هدی که معطوف به ماهیت عفونی بیماری پریونی ا

آزمایشهایی حاصل شده است که در آن مغز حیوان بیمار را به مغز حیوان سالم تزریق 

(. هر گاه که میزبان بیماری را نشوووان داده اعالم کرده اند که آلوده شوووده        8کرده اند) 

به علت واکنشووهای ایمنی در اسووت. با این وجود، ظهور عالئم بالینی بیماری احتماالً 

برابر بافت بیگانه می باشد. طرفداران تکنیک فوق هنوز باید توضیب بدهند که چرا در   

این آزمایشها حیوانات به دنبال تلقیب بافت مغز به آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی مبتال   

نشوودند، که خودایمن بودن آن اثبات شووده اسووت، اما در آزمایشووهایی که موضوووع     

ند،          پژوهشووو بافت مغز معین را تلقیب کرده ا ماریهای پریونی نبوده و همان  ها بی ی آن

  .ای درآمدندپ حیوانات تقر یباً بدون استثناء به علت آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی از

_______________________________________________ 
1 latrogenic cases 
2 Sporadic CJD 

3 Disease produced in transmission experiments 
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چنانجه همه بیماریهای پریونی هم بیماریهای گوناگونی با سرمنشأ مشترک باشند،  

قیب لبی ربط هستند. این که پس از ت صول احتماالًااز این تجربیات خارج از قاعده و ب

ه بتال بوده، در حیوان گیرنده ب  م اسوووکرپیمغز حیوانی که به بیماری متابولیکی چون     

ت واکنش بافتی بیماری خودایمن ایجاد می شووود، ارتباط چندانی با بحو حاضوور  لع

 )بیماریهای پریونی( ندارد.

سایر بافتهای یک حی   شان   تزریق بافت مغز یا  صرفاً ن  ۀهندد وان به حیوان دیگر 

است که چه میزان شباهت بین اجزای تزریقی با بافتهای میزبان وجود دارد و نشانه  آن

سرایت می کند. عدم ابتالء مطلق به بیماریهای پریونی،     ست که چگونه عفونت  این نی

ش     ست که پروتئین پریونی نخواهند دا شهایی که نژاد آنها به گونه ای ا (، 31ت )در مو

بدن خود             عاتی اسوووت. اگر  طال لت خودایمنی در چنین م حا ندی برای  گواه نیروم

خودی را  مولکولهای خاصوووی را تولید نکرده باشووود، نمی تواند حمله به مولکولهای

 شروع کند.
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 ى  گاوشواهدی در خصوص جنون  -3

 شواهد معطوف به نظریه خوراک عفونت زا  -1-3

اصوولی تحقیقاتی  ۀعفونت زا حاصوول دو رشووتظریه خوراک عطوف به نشووواهد م

ست. در رشت   سایر بافتهای حیوان مبتال یا مشکوک به ابتالء به      ۀبوده ا نخست، مغز با 

ود یا خیر ش بیماری را به حیوانات سالم تلقیب می کردند تا ببینند آیا بیماری منتقل می

واهد دسته یکی خ  و اگر انتقال موفقیت آمیز بود، آیا سیمای آسیب شناختی در هر دو   

بب  به عنوان مس  «اخوراک عفونت ز»بود یا خیر! دومین منبع اطالعاتی در تأیید نظریه 

و همکارانش  1اسمیت  جنون گاوی، مطالعه ای اپیدمیولوژیک بود که توسط جان وایل 

 .(16انجام شد) 1988در 

سمیت   سال   مواردی از جنون گاوی راوایل ا   تاینعبا بود بروز کرده 1988که تا 

 به معیارهای زیر مورد تحقیق قرار داد:  

 مادر، خواهران و برادرانسن، نژاد، جنس و گله حیوان، پدر، -1

 عالئم درمانگاهی -2

 گله و نوع دامداری ۀمشخصارت انداز -3

 تغذیه ۀشیو -4

 مصرف داروها، واکسنها و آفت کشها -5

اشته   د مشترک و فراگیر وی از این مطالعات نتیجه گرفت که اپیدمی سرچشمه ی   

 است.

_______________________________________________ 
1 Wilesmith 
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شده             صرف ن سانی م شاورزی یک شیمیایی دارویی یا ک شد که مواد  وی متوجه 

اسوووت و دخالت عوامل وراثتی سووواده یا ارتباط با گاوهای نر خاص را رد کرد. وی     

سرم یا گاو     شواهدی دال بر اینکه جنون گاوی از طریق  همچنین نتیجه گیری کرد که 

 ه یافته باشد، وجود ندارد.وارداتی به انگلستان را

وجود شوووباهت بین جنون گاوی و   سووورانجام نتیجه گرفت که شوووواهد به نفع      

سکرپی  سفندی   ا ضیه مواجه   گو ست و با فر شبیه   ۀا سکرپی گاو با عامل  ریق از ط ا

خوراک دام حاوی پروتئین استحصالی از نشخوارکنندگان همخوانی دارد. وی پیشنهاد    

 شده و بیشتر، گوساله ها دو معرض    شروع  1982-1981کرد که مواجهه بین سالهای  

 قرار گرفتند.

تا              تاد  به راه اف های مهم  نه  یادی در زمی قات ز هدی، تحقی بال چنین شووووا   به دن

روندهای عفونت زایی پریونی از طریق پودر گوشوووت و اسوووتخوان را ثابت کند. در 

امکان انتقال از راه همین دوره نتای  مربوط به مطالعات انجام شووده در زمینه بررسووی 

تزریق مغز افراد مبتال به حیوانی چون موش برای ایجاد بیماری سوووکربی را سوووند      

ند )        گاوی اعالم کرد قال جنون  یت انت قابل تا کنون     ( 32دیگری دال بر  مان  از آن ز

صاب مرکزی )          ستم اع سی شامل تزریق مغز، بافتهای  شهای متعددی  ( و CNSآزمای

شده که همگی انتقال پذیری جنون گاوی را   سایر اندامها به میزبانهای  گوناگون انجام 

شها نظیر خوراندن مغزهای آلوده به       صله از جدیدترین آزمای شان داده اند. نتای  حا ن

ندن بافتهای آلوده به موشوووها)      ( 33جنون گاوی به گاوها )     را شوووواهد  ( 34و خورا

اهوی  تا حدی به دلیل هی نیرومندی برای تأیید این نظریه ذکر کردند. متأسفانه و شاید  

رسانه ای در طرح مسأله آلودگی خوراک دام، دالیل ارائه شده توسط وایل اسمیت را      

ستخوان مسبب جنون گاوی       به راحتی پذیرفتند. در واقع اثبات اینکه پودر گوشت و ا

 باشد، هنوز قطعی نیست.
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 منشأ جنون گاوی -2-3

 اسکرپیارتباط با -1-2-3

ضیب  ا دو ست این     مکان در تو شأ اولیه جنون گاوی وجود دارد؛ نخ چگونگی من

 گاوها از پودر گوشت و استخوانی بدانیم که از الشه گوسفندان     هکه آن را نتیجه تغذی

 تهیه شده بود. اسکرپیمبتال به 

ست هیب ارتباطی با       شده ا صرف تحقیقات   سکرپی اعلیرغم میلیونها پوندی که 

شهایی      ست. آزمای سیده ا شد که به اثبات نر ز در آن مغ در ایاالت متحده آمریکا انجام 

ایجاد  سکرپی ا کردند و بیشتر نشانیهای شبیه    تزریق میرا به گاو  اسکرپی مبتالیان به 

شانیهای جنون گاوی را    ا ایجاد می کرد ت می شد تا جنون گاوی، در صورتی که باید ن

بال تزریق مغز مبتال        بدن باشووود. اثرات مختلفی  باط  گاو یان  مؤید این ارت یا  جنون  ی 

به حیوانات آزمایشووگاهی ایجاد می شووود. این شووواهد نشووان می دهند که   اسووکرپی

 300که متجاوز از  اسکرپی مسبب جنون گاوی نبوده است. در واقع چنانچه ا   اسکرپی 

سال پیش گزارش شده علت جنون گاوی می بود، ناگزیر جنون گاوی نیز می بایستی     

می کرد. لذا هیب ارتباطی بین این دو بیماری مشوووهود   سوووالها پیش از این وقوع پیدا 

 نیست.

طرح م اسکرپی ارتباط جنون گاوی و  ۀاسمیت نکات ضد و نقیضی را دربار    وایل

 20کرد. او قبول و تأکید کرد که بین نشوووانه های دو بیماری اختالف وجود دارد و        

د با این حال مدعی شدرصد از گله های مبتال هم هیب ارتباطی با گوسفند نداشته اند، 

باط بین       مال ارت ند احت و جنون گاوی را افزایش   اسوووکرپیکه هنوز عواملی می توان

 به بعد 1980دهند. از جمله اینها افزایش محسوووسووی اسووت که در گوسووفندداری از  

 را افزایش دهد. او اسکرپی وجود داشته که می توانسته شانس جهش در یک سویه از     

  ۀازمند وقوع آلودگی همزمان با سوووید که این خود نیسووپس بحو را چنین بسووط دا 
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جهش یافته در تعدادی گله )و گله گاوها( اسوووت که البته نمی تواند اپیدمی جنون               

گاوی را توجیه کند. او نتوانسوووت ارتباطی بین جغرافیای میزان بروز جنون گاوی و        

سرانجام بحو فقدان        سفندی پیدا کند و  ستخوان گو شت و ا تماس گاوها با پودر گو

با آن چیزی     اهمیت انتقال مادری در بیماری جنون گاو       ی را مطرح کرد که متفاوت 

 وجود دارد.  اسکرپیبود که برای 

سیاری از      ست که علیرغم فقدان هر گونه مدرکی، هنوز ب سی تعجب ا جای ب

شأ عفونت جنون گاوی، تغذیه        سرمن شمندان بر این باورند که  مردم از جمله دان

سکرپی فرآورده های گوسفندان مبتال به   گاو با است    ای شگفتی بوده است، و ج  ا

شی در رفع این ابهام       ستان هیچ تال شیالت و خواربار انگل شاورزی،  که وزارت ک

 است. نکرده

 1تغییرات در شیوۀ فرآوری-2-2-3

دیدگاه دیگری که آن هم برای جنون گاوی ماهیتی عفونی قائل اسوووت می گوید  

که یک ب یاکو -بیماری کرویتزفلت تک گیر که جنون گاوی هم تقریباً شووبیه شووکل 

ست.       یلدر م صادف در یک رأس گاو رخ داده ا سی و ت شان یون رخ می دهد، از روی 

خود همین گاو به پودر گوشت و استخوان تبدیل شد که به مصرف گاوان دیگر رسید 

 و موجب فوران سریع رخداد موارد جدید شد.

س  در واقع احتمال می   ترود که بیماری به طور اتفاقی در برخی گاوها رخ داده ا

و احتماالً برای چندین دهه نیز چنین بوده است. اما دهها سال است که در کشورهای      

 دیگر جهان پودر گوشت و استخوان گاوی را به خوراک گاوها می افزایند.

_______________________________________________ 
1 Rendering Changes 
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گاوی  و دارد، ولی هرگز مواردی از جنونایاالت متحده آمریکا بیشتر از بریتانیا گا 

ه اپیدمی بریتانیا نمی توانسووت در سووایر  رسوود ک نداشووته اسووت. بنابراین به نظر می 

 های مشابهی در تغذیه گاو دارند، رخ ندهد. کشورهایی که شیوه

ا رو به افزایش گذاشووت تنها در وقتی جنون گاوی بطور محسوووسووی در بریتانی 

سبتاً کمتر از انگلیس  ئسو  یس بود که موارد جنون گاوی به تعداد قابل مالحظه، ولی ن

ستخوان         رخ داد. به دامداران شد که به خاطر مصرف پودر گوشت و ا سی گفته   سوئی

ز ا وارداتی از انگلستان گاوهایشان مبتال شده اند. اما با نگاهی به صادرات خوراک دام    

پودر گوشووت و میزان صووادرات (. 36نمی شووود)ثابت بریتانیا به سوووئیس این نظریه 

از جنون گاوی ( به موردی  اسووتخوان به کشووورهایی نظیر فرانسووه و بلژیک )بدون  

ست. در       سوئیس بوده ا شتر از  صرف پودر     1986مراتب بی ست پس از تحریم م در

ستخوان     شت و ا سه متجاوز از  گو شت و   4500در تغذیه حیوانات، فران تن پودر گو

تن،  12اسووتخوان احتماال آلوده از انگلسووتان وارد کرد. در همان زمان سوووئیس فقط  

سیار مشکوک به نظر می رسد       یعنی کمتر از بار یک کامیون و ست که ب شته ا اردات دا

ست،      سال نی که این چنین مقدار اندکی که حتی جوابگوی نیاز یک گله در طول یک 

دخالتی در میزان باالی ابتال به جنون گاوی در سووووئیس داشوووته باشووود، در حالیکه   

 است. دهصادرات به مراتب بیشتری به سایر کشورها به دور از هر گونه مخاطره ای بو

هه     که در اواخر د های پودر گوشووووت و    70تغییراتی را  میالدی در فرآورده 

اسووتخوان به عمل آمد، در فراهم شوودن شوورایط برای انتقال عفونت به صووورت تغییر 

 نیافته به جیره دخیل می دانند. این تغییرات شوووامل کاهش درجه حرارت و کاهش           

 چربی گیری با حالل می باشد.

شوری نبود که روش فرآوری را تغییر داد. بسیاری کشورها از جمله  بریتانیا تنها ک

شورهای اروپایی،     سایر ک ایاالت متحده که خود روش جدید فرآوری را ابداع کرد و 
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اغلب مدتها پیش از بریتانیای کبیر روش جدید فرآوری پودر گوشووت و اسووتخوان را 

گاوی در تری از جنون اپیدمی بسوویار گسووترده لذا می بایسووت (. 37اجرا می کردند)

شتری از بریتانیای    ایاالت متحده آمریکا رخ می سیار بی ر دارد. اما کبی داد که گاوهای ب

نیز در سووایر   هی  مواردی از جنون گاوی در آمریکا گزارش نشوود و تنها موارد اندکی

ستخوان          شت و ا شیوه پودر گو سه که به همان  شورها همچون فران فرآوری می  راک

پودر شددده می توانسددت علت این چنین اپیدمی    واگ اگریک مورداد. کردند رخ د

صر و محدود به بریتانیا      ست که آن را منح شگفت انگیز ا شد،   .دانیمب ویرانگری با

صال منجر به ایجاد ذرات عفونی          ستح شهای ا ستان رو صادفاً فقط در انگل حتی اگر ت

 ۀری در بازارهای عمدوی موارد بیماشووده باشوود، بایسووتی انتظار می داشووتیم که الگ  

 شد، که این گونه نبوده است.   صادرات خوراک دام بریتانیا هم تکرار می

از طرفی، سووابقه تغییرات یاد شووده برخالف آنچه وایل اسوومیت اظهار کرده به    

ش    میالدی مربوط نمی 80و اوایل دهه  70اواخر دهه  یالدی مت ص شد بلکه به دهه 

شمندان دولتی )    (. به عالوه مطالعات35برمی گردد) سط دان شان داده  38فراگیر تو ( ن

رسد  بنابراین به نظر می های فرآوری پریون را غیرفعال نمی کند. که هیب یک از شیوه 

زایی  غییر کرده است، نباید برای عفونت شیوه فرآوری هر چه که بوده یا هر وقت که ت 

ش       ضمن باور کر دن این مطلب هم م شد. در  شته با ست که ذره پریون تفاوتی دا  کل ا

شته ولی در خوراک دام      شده به بازار داخلی وجود دا ضه  عفونی در فرآورده های عر

 صادراتی مطلقاً اثری از آن نبوده است.
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 زا پودر گوشت و استخوان عفونت -3-2-3

سیاری از گاوهای  ستخوان      از آنجا که ب ذیه تغشیر در مواقعی با پودر گوشت و ا

ا بوایل اسوومیت بین نخسووتین موارد جنون گاوی و تغذیه شووده اند تعجبی ندارد اگر 

 علفند که همین حیوانات با     چارتباطی مشووواهده کرده باشووود. هر      پروتئین حیوانی

 و نیز تغذیه شده اند. یا سیلخشک، علوفه، چراگاه 

شت و        سیاری از دامداران مناطقی که پودر گو شد اپیدمی، ب شت زمان و ر   با گذ

گاو     به خوراک  ند. این     اسوووتخوان  گاوی را گزارش کرد ند، موارد جنون  نمی افزود

 واقعیت گرچه با اسووتقبال اندکی روبرو شوود، سووندی ایجابی اسووت برای اینکه پودر 

 علت اپیدمی نبوده است. ت و استخوانشگو

، شمار ابتالء  1988پس از منع مصرف پودر گوشت و استخوان در جیره در سال  

ها متولد شووده بودند رو به افزایش  وضووع تحریم به جنون گاوی درگاوانی که پس از

. در آغاز ابتالء این گاوها را به عنوان سووندی 1گذاشووت؛ )متولدین پس از تحریم ها(

ستخوان در ایجاد جنون گاوی نپذیرفتند و بروز    مبنی بر عدم دخالت پودر گوشت و ا

ضع تحریم    سبت دادند که از پیش از و شت و ها  این پدیده را به دامدارانی ن  پودر گو

اسوووتخوان انبار کرده بودند و علیرغم تبلیغات وسووویع در مورد خطر آن، همچنان به       

های فرآوری همچنین احتمال دادند که کارخانه مصوورف غیرقانونی آن ادامه می دادند.

شرایط برای انتقالی     سان،  خوراک دام بطور کامل تجهیزات خود را تمیز نکرده و بدین

سای  ساله    آلودگی از خوراک  شد. علیرغم تحریم ده  ر حیوانات به خوراک گاو فراهم 

ای که بر پودر گوشووت و اسووتخوان اعمال گردیده اسووت، توجیه دیگری برای علت   

نشووود. در پایان    بروز اپیدمی در گاوهایی که پس از تحریم به دنیا آمده بودند ارائه          
_______________________________________________ 

1 Born After the Ban (BABS) 
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به رقمی متجاوز از   از تحریم ها   میالدی تعداد موارد بیماری در متولدین پس    1998

 .(39رأس گاو رسید.) 36000

قم ردرصوود بگیریم، که بسوویار کمتر از  0/1اگر میزان آلودگی به جنون گاوی را  

 رمیلیون گاو می بایسووتی بطو 36درصوودی تخمینی در اوج همه گیری اسووت،   0/3

شند     شده با شده تغذیه  از  سن پمتولدی دتا چندین هزار مور غیرقانونی از آذوقه انبار 

 10داً نسووت که هر گاو از جمعیت دامی حدوها حاصوول گردد. این به منزله آ تحریم

ال و نیم پودر گوشووت و اسووتخوان مییونی کشووور انگلیس مدام به مدت سووه سوولمی

 روز به چنین رقمی بالغ شود.  خورده تا میزان ب

ها و  ا مدت زیادی در انبار نمی توان نگه داشت. حتی اگر همه انباررگاو خوراک 

سالم       ستخوان پر می کردند، بیش از چند ماه  شت و ا اتاقهای دامداری را از پودر گو

ماند. در این صورت پیش از این که فرصتی برای ابتالء به جنون گاوی باقی   باقی نمی

ضافاً         شدند. م شی از آن تلف می  سد و آلودگی باکتریایی نا بماند، گاوها از غذای فا

ه دلیل مخارج گزاف و نیز مشوووکل ظرفیت انبار، به میزان انبوه        اینکه دامداران ندرتاً ب     

شوووند، بیشووتر مایلند که  رو می خرید کرده اند. وقتی دامداران با تنگناهای مالی روبه

ست که گمان     صرف یک یا دو ماه خوراک دام بخرند. لذا قابل قبول نی حداکثر برای م

گوشت و استخوان خریداری کرده باشند،    کنیم بسیاری از آنها مقادیر فراوانی از پودر  

 ضمن اینکه پودر گوشت و استخوان زود فاسد می شود.

یاس  مده    بر همین ق یای کبیر صووووادرات ع تان به    ، چون بری ای از خوراک دام 

کشورهایی داشته که عاری از جنون گاوی بوده یا صرفاً چند مورد از بیماری را داشته  

ره وجود موارد جنون گاوی در کشووورشووان دروغ اند، پس البد دامداران خارجی دربا

گویند که در این فریبکاری و ریا قطعاً سیاستمداران، روزنامه نگاران و بسیاری از     می

شند. چنانچه خوراک          ستی چیزهایی را مخفی کرده با شورها هم می بای ساکنان آن ک
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یر  بریتانیای کب آلوده عامل جنون گاوی باشد، این کشورها که مقادیر وافری از آن را از 

ستی تعداد فرا  را در  یومبتال به جنون گا وانی از دامهایوارد کرده اند؛ منطقاً می بای

 1*ی پنهان کرده باشند!یجا

 مشکل ایرلند -4-2-3

پس از تحریم پودر گوشت و استخوان شمار موارد ابتال در بریتانیای کبیر رو به      

کاهش گذاشوووت و اعمال تحریمها ظاهری منطقی به خود گرفت و نیز وجود ارتباط         

بین خوراک آلوده و بیماری ظاهرًا به اثبات رسوووید اما در همین حول و حوش ماده         

ماالً مهمترین قربانی در طول دوره   گاوی تقریبًا بدون جلب توجه تلف شووود که احت       

 بحران جنون گاوی بوده است.

تحقیقاتی ایرلند بود. رویدادی نامیمون و ناراحت   ۀای متعلق به گل این گاو از گله

ا  کشید، چرا که در این کشوره   حاصل بیست سال تحقیقات را به مسلخ می     کهکننده 

 شود. ، کل گله حذفیک مورد مبتال مشاهدۀسیاست بر این بود که در صورت 

سووال  6سوواله که  4اما اهمیت این گاو کامالً مورد بی توجهی قرار گرفت. گاوی 

ها در مورد خوراک گاو به دنیا آمده بود؛ آیا دانشمندانی که برای  پس از اعمال تحریم

مندان توان پذیرفت که دانش کنند این واقعیت را درنیافتند؟ آیا می دولت ایرلند کار می

های حاوی پودر گوشوووت و    ایرلند نیز اقدام به انبار نمودن غیرقانونی خوراک     دولتی 

 استخوان آلوده به پریونهای مرگبار کرده باشند؟

_______________________________________________ 
ارگانوفسووفره( در دههین :براسوواس اطالعات واصووله از مارک پردی )واضووع نظریۀ نقش سووموم  . ترضوویب مترجم * 1

 هزاران تن پودر گوشت و استخوان به کشورهایی چون آفریقای جنوبی، لیبی، عربستان سعودی، هند، سنگاپور،       90و 70،80های

اسکاندیناوی و بسیاری از کشورهای جهان سوم صادر شد، بدون اینکه موردی از جنون گاوی در این کشورها افتاده         کشورهای  

 (2002باشد، در حالی که ادعا می شد که مقادیری بسیار جزئی از پودر گوشت و استخوان بیماری زاست) مکاتبۀ شخصی،
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ه  ب ن باال نگرفته بود، به طور ضووومنی    این فاجعه چندا    ۀدر زمانی که بحثها دربار    

شار  شیم بین ه کرده بودند. اما اگر واقع باحتمال انتقال عمودی از مادر به فرزند ا  نای ا

 نکته را نمی توانیم بپذیریم.

پیش از آن که این گاو   آیاوالدین این گاو بخوبی برای دانشوومندان معلوم بودند.  

درمانگاهی در مادرش کل گله  انه هایمدتها پیش نمی بایست با ظهور نش   بیمار شود، 

 کشتارگاه شده باشند؟ ۀروان

شت و         سر راه نظریه پودر گو شکلی را بر  شیوع جنون گاوی در ایرلند م مطالعه 

شمار مبتالیان        ستخوان،  شت و ا ستخوان آلوده قرار می دهد. پس از تحریم پودر گو ا

به اوج خود رسوووید. این  1992در بریتانیای کبیر، قبل از این که نزول کند، در سوووال 

 جنون گاوی توجیه می کنند. اما بطور هم    نهفتگی طوالنی  ۀزمانی را با دور   ۀفاصووول  

زمان تعداد متولدین پس از تحریمها، رو به افزایش گذاشووت که آن را نیز به مصوورف 

 دهند. غیرقانونی پودر گوشت و استخوان ذخیره در انبارها نسبت می

ست دهه       سالهای نخ شمار موارد جنون گاوی طی    میالدی پایین 900در ایرلند 

جلب توجه میزان بروز بیماری سیر صعودی به خود گرفت. علیرغم    تقریبا بدون  بود.

شتا      ست ک سیا شاهده یک م   اعمال  صورت م گاوی، همه ورد جنونر تمامی گله در 

بیماری باشوود،  گیری کماکان در حال افزایش اسووت. چنانچه خوراک غیرقانونی علت

 آورند؟ پس دامداران خوراک دام را از کجا می

هسووتند در  اط با محصوووالت وارداتی از انگلیسبی ارتب همچنین، مواردی هم که

حال             غال، در  به ویژه پرت گاوی،  عاری از جنون  پایی  یاری از کشوووورهای ارو بسووو

 گر جنون گاوی به سبب مصرف پودر گوشت و استخوان آلوده می بود،ا هستند.ظهور

به اوج خود می        میزان بروز جنون گاوی در تمام کشوووورهای اروپایی همزمان 

 چنین چیزی را نشان نمی دهد. 2ید. شکل رس
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 شیوع جنون گاوی در کشورهای اروپایی درگیر: 2نمودار 

 

 گاوهای نر و حساسیت به جنون گاوی -5-2-3

سیت        برای ا سا سمیت ح ین که هر گونه عامل احتمالی از نظر دور نماند، وایل ا

مورد تأیید شووده را  53ژنتیکی را نیز مورد بررسووی قرار داد. وی جزئیات مربوط به 

شجره نامه     سی کرد که  شترین تعداد آنها یعنی      5برر شتند. بی سل پیش از خود را دا ن

 مورد از یک گاو نر حاصل آمده بودند. 26

مورد تنها از یک گاو نر حاصووول آمده بودند. اما وایل          26مورد،  53بنابراین از  

 قابل توجه ندانست. واسمیت این مورد را معنی دار 

شکوک  أمورد ت 710خاص هر نژاد را در  زنین میزان بروچهموی  شده یا م به  یید 

ی نتیجه رسید که ارتباط اینی در کمال تعجب به لگاوی مورد تحقیق قرار داد و جنون

شیری  ماده  696ندارد، در حالی که از  وجود بین جنون گاوی و نژاد  مورد ) 663گاو 
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صد( فریزین یا دورگ  95 شکل از  فریزین بودند ۀدر گاو ماده نژاد  رأس 14. به همین 

تا نژادی در سوور  (Biasاین اریب ).فریزین بودند ۀفریزین یا دورگرأس  13گوشووتی 

صد تا ژوئن  87سر بحران همچنان محدود به نژاد فریزین )حدود   و مابقی ( 1997در

 حتی اگر(. 40هلشوووتاین و دیگر دورگه های فریزین ادامه یافت )     -در مورد فریزین 

اری مشکل انحص  اً تقریب هیب ارتباط نژادی هم نباشد، باز واضب است که جنون گاوی   

 است. فریزیننژاد 

و  د رد ساده از شیوع جنون گاوى در دو میلیون رأس گاو نژاد فریزین یا  آویک بر

جنون رگه های آن در کل جمعیت ده میلیونی کشووور نشووان می دهد که احتمال بروز

 برابر است. 17 به سایر نژادها تر این نژاد نسبدگاوی 

سویت نژاد های مختلف نسوبت به جنون  شواید عامل مشوخص در افزایش حسوا   

صنوعی  گاوی شیری، که در    1افزایش اتکا به تلقیب م شد. این کار در گله های گاو   با

 فریزین به آنها معرفی -رأس گاو نر برجسووته نژاد فریزین و هلشووتاین  100جداولی 

اسووت. دامپروران تمایل دارند که از اسووپرم بهترین گاوهای نر   شووده، بیشووتر متداول 

شود که خط خونی برخی گاوهای نر در جمعیت    استفاده کنند و این تمایل باعو می 

 20گاوهای کشور بیش از سایرین حاکم شود. این کار در هلند باعو شده که شجره       

سد)     شور به یک گاو نر بر صد از گاوهای ک سرع وضع خطرناکی  (. 42در  ت درکه به 

 بریتانیای کبیر می توانسته شکل گیرد.

اگر بعداً مشوووخص شوووود که یکی از این گاوها حامل ژن جهش یافته بوده، در         

حکم فاجعه ای خواهد بود که بهداشووت را در خطر قرار خواهد داد. اما این مسووئله   

  بیماریقبالً اتفاق افتاده اسوووت. معلوم شوووده بسووویاری از گاوهای نر برتر حامل ژن 
_______________________________________________ 

1 . Artificial insemination (AI) 
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هستند که در این بیماری گلبولهای سفید حتی     1نارسایی چسبندگی لکوسیتهای گاوی   

(. 43از پس میکروبهایی که در حالت طبیعی غیر بیماری زا هسوووتند هم برنمی آیند)        

ست        صی ممکن ا سؤال کنیم آیا در خط خونی خا ست که  قدم کوچک در این راه آن

 د؟حساسیت به جنون گاوی رو به افزایش باش

 مشکالت حیوانات باغ وحش -6-2-3

از آغاز بحران جنون گاوی در شووومار رو به افزایشوووی از حیوانات باغ وحش          

بیماریهایی به وجود آمد که ظاهراً عالئم درمانگاهی آنها شوووبیه جنون گاوی بود. این     

این حیوانات ظاهراً همزمان با پیدایش جنون گاوی به بیماری ناشناخته  »واقعیت را که 

یا نادری آلوده شوودند، به مثابه برهانی برای ابتالء آنها به جنون گاوی از راه مصوورف  

 گاو و گوسووفند و ۀلفخوارانی از خانوادخوراک آلوده گرفتند. بیشووتر این حیوانات ع

 مابقی نیز اعضاء خانواده گربه های بزرگ هستند.

ر اناتی که دز تغذیه الشووه حیوفرض بر این شوود که گربه های بزرگ مسووتقیماً ا

نهفتگی بیماری بوده اند ولی هنوز نشانه های درمانگاهی را بروز نداده بودند، به   ۀدور

شد          ست. معلوم  شکل ا ضیه ای که به هر طریق اثباتش م شند، فر شده با بیماری مبتال 

هایی شووبیه جنون گاوی ظاهر شوود که   در چند رأس از گونه آنتیلوپ بزرگ نشووانه

شت   شده بود   گاهی هم با پودر گو ستخوان تغذیه  سایرین قطعاً هرگز این  و ا ند، اما 

 (.44)خوراک را مصرف نکرده بودند

روز  و ب اسووتخوانه ارتباطی بین مصوورف پودر گوشووت و  در این گونه موارد ک

 ند.ا این خلل را توجیه کرده «انتقال مستقیم»ارایه نظریه ری وجود نداشت، با ایمب

_______________________________________________ 
1 Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) 
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ستی  ینظریه، این حیوانات م نیبرابنا  نها  آاری را از حیوانات بیماری که با بیم بای

شند.  در  شته، و ظاهراً  تماس بوده اند گرفته با سابقه ندا ب راهی هی اگر بیماری در گله 

برای ورود بیماری به گله وجود نداشوووته، تنها توجیهی که باقی می ماند وجود               هم

ند. ا ن را آلوده کردهآم چرا قبالً گاوان مبتال به هنگاارتباط از طریق چراگاهی است که 

 با این

مایه اسوووت، وجود ندارد     که ابداً دلیلی برای اثبات این ارتباط که فوق العاده بی      

یاد می کنند.   « اخوراک عفونت ز » ۀآن به عنوان برهانی به نفع نظری     اغلب همچنان از  

  هک پروتئین پریونی از قدرت تحرک ذرات ویروسوووی و باکتریایی برخوردار نبوده بل    

قطعاتی از سلول حیوانی هستند و نظیر آنفلوآنزا یا سرماخوردگی از راه تماس  ۀسازند

یت نمی  که          سووورا چه دلیلی دارد  ندارد.  گاو وجود  قال افقی در  ند. دلیلی بر انت کن

 ۀند؟! متأسووفانه پژوهشووی بر روی نحوعلفخواران باید در معرض خطر بیشووتری باشوو

ابتالء این حیوانات باغ وحش، که به نظر می رسوود از هیب راهی امکان انتقال بیماری  

 پریونی به آنها وجود نداشته، انجام نشده است. 

سیاری      ستفاده از پدیده بروز بیماری پریونی در حیوانات باغ وحش در توجیه ب ا

ا موضوع را  از معیارهایی که تحت عنوان حمایت از مصرف کننده وضع شده اند، تنه   

 تر کرده است. جنون گاوی بیماری گاوان است. از آن جا که پس از گاو، گونه پیچیده

س ای دیگر در معرض پریون گاوی موجود در خ بین  دّوراک دام قرار ندارد، از مفهوم 

اوها  ین گبین شوویوع باالیی از جنون گاوی در گونه ای، مسووتمسووکی برای توجیه چن

مایشهای بیشماری نشان داده اند که سایر حیوانات نسبت به ساخته اند. همچنین در آز

د درنوردیدن سووی راببیماری بسوویار مقاومتر هسووتند و مقادیر باالتری از ذره عفونی  

 گونه ای الزم است.
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سیت فوق العاده ای که آنتیلوپ      سا ست، پس چرا به ح بهگر ها و اگر این طور ا

 توجه نمی شود؟سانان به عفونت به عامل جنون گاوی دارند، 

سال   سم  19جنون گاوی در  1999تا  مورد در  17دار )نظیر آنتیلوپها( و  حیوان 

ست )      شده ا سانان مثل چیتا، ببر و غیره( تشخیص داده  سم  (. 45گربه  شتر  داران یا  بی

شتند و یا به ندرت پودر         ستخوان عفونت زا ندا صرف پودر گوشت و ا سابقه ای از م

ستخوان خورده بو    شت و ا شت         گو سانان با خوردن گو شد که گربه  صور می  دند. ت

حیواناتی که بدون بروز نشوووانه ها در حال گذراندن دوره نهفتگی بیماری بوده اند به       

قالده از آنها در باغ وحشووهای بریتانیا   268، 1989بیماری مبتال شووده اند. در سووال  

شت )  صد از جمعیت   در6به فرض ثابت ماندن جمعیت آنها، تا به حال (. 46وجود دا

گاوی  دارانی که به جنون اند. به همین قیاس آن دسته از سم به جنون گاوی مبتال شده

 3/0مبتال می شوووند، بسوویار بیشووتر از میزان مربوط به گاوهای اهلی )با حداکثر بروز 

گونه ای برای درهم شکستن برایشان وجود ندارد.     دّدرصد است( که در واقع هیب س   

می این اطالعات به جای تأیید نظریه خوراک آلوده، سووند نیرومندی اسووت که نشووان

 دهد سبب بیماری قطعاً چیز دیگری است.

 ارگانوفسفره ۀدالیل مربوط به نظری -3-3

 میزان بروز در گله های شیری مبتال -1-3-3

جنون گاوی در استانهای جنوبی انگلیسی نسبت      وایل اسمیت دریافت که شیوع  

شده        ستان کنت گزارش  شترین میزان بروز از ا ست که بی شتر ا به بقیه بریتانیای کبیر بی

 اسووت که ظاهراً مؤید نظریه خوراک عفونت زا اسووت چرا که دو مورد اول بیماری از

د پودر گوشت و تولی ۀهمین دو رأس را وارد زنجیر ۀاند که الش ت بوده و نظر دادهکن

ستان کنت فروختند. اما با      سایر دامداران ا ستخوان کردند و خوراک دام حاصله را به   ا

همانطور ( 47ت زمان از تعداد بیماری در کنت نسبت به سایر استانها کاسته شد )شگذ
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اران شده بودند. زیرا  ما معضلی برای گاود هشتاد میالدی هیپودر  ۀکه اشاره شد در ده  

ب زدن در زیر جلد حیوان به پوسووتهای با ارزش آسوویب می ما ضوومن تقهیپودر الرو

ر شوود که در نواحی فعالیت زند. برای ریشووه کنی این آفت دسووتورات اجباری صوواد 

 (.  18ی نمود)م ها ما دامداران را ملزم به درمان گاوها با حشره کشهیپودر

سمیت را       سفره به نام ف سم ارگانو ف صیه کردند در بریتانیا عمدتاً نوعی  که به   تو

شه کنی در یک منطقه چندین بار        شد. غالبًا برنامه ری صیه می  صلی تو  عنوان درمان ا

 تکرار می شد.

س   شتند، از      1تانهایی نظیر دونا شترین میزان جنون گاوی را دا که پس از کنت بی

جمله نواحی بوده اند که سووالهای متمادی اجرای درمانهای اجباری علیه حشوورات در 

انجام می شده است. میانگین تعداد موارد جنون گاوی در این استانها چهار مرتبه آنجا 

سموم نبوده اند. این میزان در ظهور نظریه      صرف  شتر از نواحی بوده که مجبور به م بی

کرد، وم و جنون گاوی ارتباط برقرار میکه بین مصوورف این سووم( 17ارگانوفسووفره )

اد استانهایی که درمان در آنها اجباری بود در شکل مؤثر بود. میزان شیوع مرتبط با تعد 

نشان داده می شود. بین تعداد دفعات استفاده اجباری از حشره کشها و تعداد موارد       3

 متعاقباً مالحظه شده ارتباطی مستقیم وجود دارد.که جنون گاوی 

 

_______________________________________________ 
1 Devon 
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بکار برده  میانگین تعداد موارد جنون گاوی در اسووتانهایی که حشووره کشووها را: 3نمودار 

شی      سمپا ستانی تعداد دفعات  ستان تعداد درمانها به   5اند )در هیب ا  4بار نبود، فقط در یک ا

 بار رسید.(

 مصرف آفت کشها--2-3-3

از  درصوود دامداریهای مورد مطالعه اش 9/68وایل اسوومیت همچنین دریافت که 

آفت کشووها اسووتفاده نکرده اند که به نظر حاکی از آن اسووت که ارتباطی بین مصوورف 

 جنون گاوی و آفت کشها وجود ندارد.

شتر گزارش با  شد که     مطالعه بی شخص  صد دامداریهایی که  20وی م نونج در

سأله      شتند که خود عنایت به این م سفند ندا  گاوی در آنها رخ داده بود، ارتباطی با گو

دامداریها با گوسووفند ارتباط داشووته اند. برای پیشووگیری تا    ٪ 80که در حقیقتدارد 

سفندان اجباراً   1992 شدند. بنابراین بر      2همه گو سم غوطه ور  سال در حمام  بار در 

دامداریها آفت کشووها به کار   % 80اسوواس گزارش خود وایل اسوومیت می بایسووتی در 

یل اسمیت آمده تمامی ارد که در گزارش ومو 8به جز  1987رفته باشند. ضمناً تا سال 
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شها بوده       شره ک صرف اجباری ح ستانهایی بوده که ناگزیر از م   موارد جنون گاوی از ا

محسوب   اند. حتی اجتناب و سر باز زدن از درمان گاوها در این محدوده جرم جنایی 

ستفاد    شد. وجود موارد ا شپش یا حتی       ۀمی  ضد  شها از جمله پودر  دیگر از آفت ک

فزودن سووم به کل خوراک همگی از اشووتباه و گمراه کننده بودن تصووویری که وایل   ا

 اسمیت ارائه کرده حکایت دارند.

شده و تکذیب هر گونه رابطه         صحیب ن شتباه هرگز ت سفانه این ا ن آفتی بیامتأ

بدون توجه به این نکته     (. 48کشوووها و جنون گاوی تا امروز نیز ادامه یافته اسوووت )       

 ی چه تفاوتی با حال خواهند داشت؟ارزیابیهای آت

فقط یک گزارش تحقیقی حکایت از ارتباط بین فسمیت و پروتئین پریونی داشته 

های متفاوتی از  در این آزمایش سوولولهای عصووبی را در معرض غلظت ( 49اسووت)

فسووومیت قرار دادند و اثرات آن بر پروتئین پریونی مورد توجه قرار گرفت و معلوم      

( پروتئین پریونی با افزایش غلظت فسوومیت افزایش Epressionگردید که عرضووه )

 دهد. سم خبر می یعلّمی یابد. این تغییر و سایر تغییرات از نقش 

توجه به این مطلب حائز اهمیت اسووت که خود این تحقیق هم به خرج دامداران 

 ینب ۀرابط  عۀ ایت مالی منابع دولتی برای مطال    حامی نظریه ارگانوفسوووفره که از حم      

 ی ناامید شده بودند، انجام شد.وسموم ارگانو فسفره و جنون گا

 مدارک در خصوص دخالت خودایمنی -4-3

 شواهدی از آزمایشهای انتقال -1-4-3

رگانهای  ا همانگونه که قبالً اشاره شد، این سلسله تحقیقات با تزریق مغز یا سایر     

لم اند، به گروه حیوانات سووا له شووده حیواناتی که قبالً از بیماری پریونی رن  می برده

شوند مؤید    انجام می سان مبتال می  شأ عفونی  پذیرد. تعداد حیواناتی که بدین برای  من
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چه  ، گربیماری می باشوود.معموالً تلقیب مسووتقیم به داخل مغز میزبان انجام می شووود  

سایر نواحی بدن نظیر حفر ت شد. البته به      ۀزریق به  سیاهرگی هم انجام  شکم یا تزریق 

می توان مقادیر زیادی  نظور پی بردن به مشوکالتی که در خوردن پریون وجود دارد، م

 از مغز خام را به حیوانات خوراند.

پاسخ خودایمنی آن چنان عجیب نیست که حیوانات تلقیب شده بیماری را    ۀدربار

بروز دهند، چرا که آن گونه که پیش از این بحو شووود، تزریق هر بافت خارجی به           

داخل مغز حیوان دیگر به احتمال بسیار قوی با بروز پاسخ ایمنی همراه است. چنانچه    

شود، و  ساختمانی    بافت مغز به حیوانی از همان گونه تلقیب  ساس  رود مولکولهایی با ا

با این نوع  (. 28خودی، ولی در محلی نابه جا، به بیماری خودایمن خواهد انجامید )         

شخص         صرفًا م شها  شان داد. در این آزمای ضیه را ن تحقیقات نمی توان عفونی بودن ق

خواهد شووود که بافت دهنده و میزبان چقدر با هم شوووباهت دارند و بنابراین احتمال 

 وز واکنش ایمنی چقدر خواهد بود.بر

برای توجیه این سوولسووله تحقیقات فوق العاده پر خرج، از بیماریهای پریونی با    

یاد می شووود گویی فقط این  «های اسووفنجی شووکل قابل انتقال  آنسووفالوپاتی»عنوان 

ولی بسووویاری از بیماریهای دیگر همچون بیماریهای    هسوووتند!  بیماری ها قابل انتقال      

اکید ت باکتریایی نیز قابل انتقال هستند که بر شیوه طبیعی عفونت زایی آنها  ویروسی و  

 نمی شود.

و حتی افراد   1تزریق گلبولهای سوووفید خون آمریکاییهای مبتال به بیماری آلزایمر       

ستحال  3به هامستر  2*سالم  (. 50اسفنجی شکل در مغز این حیوان کرده است )    ۀایجاد ا
_______________________________________________ 

1 Alzheimer's Disease 

 است.* توضیب مترجمین: بر اساس مرجع این ادعا، منظور خویشاوندان سالم آمریکائیان مبتال به آلزایمر 

3 Hamste 
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ی بیماری آلزایمر، در مغز هامسووتر رشووته هایی شووبیه گلبولهای سووفید یک قربانی ژاپن

ووووه       (. 51أنچه در جنون گاوى مشاهده می شوند ایجاد کرده است) بیماری آلزایمر ب

تاً  هیانتقال یافته اسوووت، همچنین بسووویاری از بیماریهای دیگر را که ما         ( 52پریماتها )  

یجاد کرده اند تا به ( به روش انتقال اMS 1کنند؛ )نظیر  اعصوواب ایجاد می ۀاسووتحال

عنوان مدلهای تجربی برای بررسوووی این بیماریها عمل کنند. این که تنها بیماریهای              

یم پریونی را می توان با این آزمایشووهای غیرطبیعی ایجاد کرد، تصوووری گمراه کننده

 باشد.

شاره شد،     افزون بر آزمایشهایی که در اثبات طبیعت عفونت جنون گاوی به آنها ا

کند. مغزهای مبتال به  که این نظریه را رد می( 53فرانسووه نیز تحقیقی انجام شوود) در 

جنون گاوی به مغز موشووها تزریق شوودند و سوورانجام موشووها عالیم پریونی را نشووان 

دادند اما هنگامی که از نظر وجود پروتئینهای پریونی بد چین خورده مورد بررسوووی        

خورده ا هیب گونه مولکول پروتئین بد چیندرصوود آنه 55قرار گرفتند، در متجاوز از 

 ای در حد قابل جستجو وجود نداشت.

ا  ب و روش ایجاد عفونت« ذره عفونی»بنابراین تجربه اخیر هم بر سووور راه نظریه 

آن و همچنین درسوووتی شووویوه ای که چنین تحقیقاتی برای اثبات حضوووور یا فقدان  

جنون گاوی در اً آلودگی به عامل برند، ایجاد شوووبهه می کند. ظاهر عفونت به کار می

 کند، که عمده دامهای حسوواس منتفی شووده اسووت، با این وجود بیماری بروز پیدا می

اعو  ب بر حالت خود ایمن است چرا که سلولهای سیستم ایمنی   متقنیاین مطلب گواه 

ضمن       ستی به عنوان نتیجه  ستقرار پروتئین پریونی می بای شوند و ا روند  یبیماری می 

خیص تشزار های انتقال که به عنوان ابوووو ی تلقی گردد که این خود بر کل شیوهبیمار
_______________________________________________ 

1 Multiple Sclerosis 
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ابهام می ای از به کار می روند، هاله 1های اسووفنجی شووکل قابل انتقال  نسووفالوپاتیآ

 افکند.

 دالیل بیشتر مبنی بر دخالت سیستم خود ایمن -3 -4 -2

شده توسط ابرینگر بر روی گاوان    ،  مبتال به جنون گاویمطالعات مقدماتی انجام 

وجود پادتنهای ضد آسینتوباکتر را نشان داده است که کار، بیشتر بر روی این موضوع        

سفالوپاتی       ضمن این که نظریه خودایمنی که در بیماریهای آن ست.  شده ا برنامه ریزی 

گوی فرضوویه ال اسووفنجی شووکل قابل انتقال بسوویار معقول می نماید، نسووبتاً از اهمیت

 یایی کاسته می شود.عفونت باکتر

شد و          ست که اگر چنین با سیار متداولی ا سینتوباکتر باکتری ب به تعبیر ابرینگر، آ

اگر ادعا شود که آلودگی با این باکتری در روده ها منجر به اپیدمی جنون گاوی شده،   

ی کرد، این نظریه را هم مردود می خوراک عفونت زا را رد م  یۀ همان نکاتی که نظر   

 (.27نماید.)

شت که اپیدمی جهانی رخ دهد و محدود     ست انتظار دا اگر چنین می بود می بای

به بریتانیایی کبیر نباشد، در حالی که در اینجا فقط در بریتانیای کبیر رخ داده است. به   

گزارش  1985عالوه این نظریه توضوویحی برای اینکه چرا موارد زیادی قبل از سووال  

ست، ندارد. حال آنکه در آن    شده ا صرف       ن سیون و الزام در م ستریلیزا زمان احتماالً ا

شتر          شهای امروزین، میزان تماس با باکتریها بی سبت به رو ضد عفونی کمتر و ن مواد 

های فرآوری پودر گوشت و استخوان باعت اپیدمی    بوده است. این استدالل که شیوه   

شورهای دیگر هم در هما        ست. و با توجه به این که در ک شده ا ن زمان شده هم رد 
_______________________________________________ 

1 Transmissible Spongiform Encephalopathy= TS 
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ستخوان       ستان در فرآوری پودر گوشت وا همان تغییرات و همان روشهایی که در انگل

 اعمال شده، این فرضیه اعتباری ندارد.

ا  هایی علیه آسووینتوباکتر یافته اسووت که ب ابرینگر مدعی اسووت که هم اینک پادتن

 بخشی از مولکول پریون واکنش نشان می دهد. این درست همان ضرب المثل مرغ و    

هایی علیه   تخم مرغ اسوووت به نحوی که می توان احتمال داد که ممکن اسوووت پادتن

ی باشد.  م پروتئین پریونی یافته باشد که ضمناً قادر به واکنش به بخشی از آسینتوباکتر    

هایی وجود دارد،           ماری لت خودایمنی در چنین بی خا مال د چه احت نابراین گر  طرح  ب

 ینتوباکتر بی جهت و گمراه کننده است.  الگوی عفونت باکتریایی در برابر آس

م ام شوود، نشووان می دهد که فسوومیت، سوو انج( 49تحقیقی که توسووط گوردن )

ای که در بحران گاوی پای آن را به میان کشیده اند، بسته به دوز مصرفی،     ارگافسفره 

ید پروتئین پریونی سووولول اثر د  نابراین آسوووانتر می توان   بر میزان تول   اسوووخپ ارد. ب

  گیهای مناسوووب این مولکول پذیرفت و ویژ   نی را در برابر رسووووب مقادیر نا  خودایم

 این تأثیر را توجیه می کند.( 17اپیدمیولوژیکی که در مورد آن صحبت شد)

  علیرغم مدرک ابرینگر در خصووووص محلی از پادتن که در برابر پروتئین پریونی

سایر بیماریهای خود ایمن   شواهد زیادی از  ش  واکنش می کند،  میان وجود دارد که ن

ست) دهد تولید  سیتهای )گویچه  ( 54پادتن چندان مهم نی ست که لمفو   محتمل تر آن ا

 هنگامی که به(. 56و55) 1*های سفید خون( در گردش، بیماری را آغاز کنند

می ادایمنی در آنها ایج ۀدنبال تزریق یا بلع مقادیر زیادی مولکول پروتئینی خاطر

کنند. بیابند تخریب می گردش در کل بدن، پریون را هر جا که شود. این سلولها ضمن

باالترین میزان پروتئین پرونی در مغز و نخاع اسوت لذا بیشوترین اسوتحاله هم در این    
_______________________________________________ 

نویسنده ان است که به جای ایمنی هومورال، ایمنی سلولی منشأ بروز بیماری خودایمن  منظورتوضیب مترجمین: در واقع 

 است.
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ضعف بزرگ نظریۀ خوراک عفونت زا حکایت می      ستدالل از  ست. این ا کند اندامها ا

پ         بدون هیب رد های پریون عفونت زا  طابق آن مولکول  به مغز می   که م عده  ایی از م

 روند!؟

ه  های آلوده شووود  همچنین با این نظریه می توان فقدان پروتئین پریونی در موش   

دادند   را به رغم آن که عالیم بیماری را نشوووان می    ( 53و7در تجربیات پیش گفته )  

ئین سلولهای عصبی است، پروت لۀتوجیه کرد، از آن جا که دستگاه ایمنی مسئول استحا

بد       قط پریونی ف که پریون  بد  یا گامی تجمع می  ماری   هن چین خورده در طی دوره بی

 تولید شود که البته شرط الزم بیماری هم نمی باشد.

 شواهدی در خصوص واکسنها و داروها  -3 -4 - 3

در گزارش وایل اسمیت اثری از ارتباط احتمالی واکسنها به رغم افزایش مصرف    

ها و نظایر آن وجود ندارد. در واقع به این نکته      آنها در اقدامات پیشوووگیری از بیماری    

 1930 ۀتوجه نکرده اند که بحران جنون گاوی شووباهت جالبی با فاجعه ای که در ده

اتفاق افتاد دارد، در آن زمان تمام گوسفندان یک گله به دنبال استفاده از واکسن آلوده    

 (57شدند. ) تلف اسکرپیضد بیماری لوپینن )چرخش( از نوعی بیماری شبیه 

گیرنده و داروهای ضوود انگلی   همچنین در هیب تحقیقی روی اثر درمانهای پیش

کار نکرده اند. بدون اسووتثناء بارها در طول سووال از این مواد در پرورش گاو اسووتفاده  

انگلها به شووکل   می شووود. بسوویاری از ابداعات جدید از جمله روش مصوورف ضوود 

د. در این زمان آفت کشهای ضد کرم را به طور بولوس، در دهه هشتاد میالدی ارائه ش

بایسووت آنها را به گاو می خوراندند و در فواصوول،   گسووترده ای عرضووه کردند که می

 منظم مقدار مشخصی دارو از بولوس آزاد می شد.

و وجود شواهد  « خوراک آلوده»علیرغم فقدان مدرک ملموس و عینی برای نظریه 

فره در ایجاد جنون گاوی، هنوز در این زمینه    واقعی از مداخله یک سوووم ارگانوفسووو     
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ست. حتی          شده ا شد انجام ن سرمایه گذاری کرده با شی که دولت روی آن  اگر  پژوه

 .ت اپیدمی مشخص نشود، باز هم این تعلل باید به نحوی جبران شودهرگز عل
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ماری  بی یاکوب و واریانت جدید -بیماری کرویتزفلت  انسددانیبعد  -4

 بیاکو -کرویتزفلت 

  یاکوب تظاهر بیماری پریونی در انسوووانها اسوووت. بیماری -بیماری کرویتزفلت 

سته بندی آن   نادری که به میزان یک در میلیون از جمعیت دنیا را درگیر می نماید و د

 ورتی است که در ادامه می آید:به ص

 یاکوب –شکل تک گیر بیماری کرویتزفلت  -1-4

در دهه   مواردی از بیماری را  نه به طور جداگا    2یاکوب و دکتر 1کتر کرویتزفلت د

صل وقوع       کشف کردند. این بیماری عموماً   1920 ست و به ظاهر حا سن ا سته به  واب

اشتباهی در روند تولید پروتئین پریونی است که شبیه بیماری آلزایمر، که در کهنساالن  

ان  ا نظیر یهودیمتداول تر است، با پیر شدن سلولها رخ می دهد. جدا از برخی جمعیته   

شابهی        سبت م صادفی با ن لیبیایی مهاجر که میزان ابتالی باالیی دارند، بیماری بطور ت

 در هر گوشه از جهان رخ می نماید.

یاکوب اصووووالً یک بیماری بزرگسووواالن اسوووت، در  -ری کریتزفلت ماگرچه بی

  تویتزفلجوانان نیز رخ می دهد. در واقع برخی از نخسووتین موارد این بیماری که کر

نان بود)         یان جوا ند، از م هاد نام خود را بر آن ن یاکوب  مل ارثی در     (58و  لت عوا دخا

 یاکوب مشاهده نشده است. -ارتباط با وقوع شکل تک گیر بیماری کرویتزفلت 

 یاکوب –حالت ارثی بیماری کرویتزفلت  -4-2

بیماریهای خویشوواوندی وجود دارند که کامالً مشووخص شووده که برخاسووته از   

ماری مرتبط       با این بی ند و  مل ارثی هسوووت ندرم        عوا ند از: سووو بارت ند و ع باشووو می 
_______________________________________________ 

1 Dr Creutzfeldt 

2 Dr. Jakob 
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. هر دو به دلیل وقوع جهش 2و بی خوابی کشنده فامیلی  1شاینکر  ،اشتراسلر  ،تسمن گر

ص       هایی د شخ شند و م ساختار ژنتیکی می با سی آنها ایجاد حفرات       ۀر  شنا سیب  آ

 پروتئین پریونی ناهنجار است.نوع بیماری پریونی در مغز یا پالکهای  اسفنجی از

شابه  شیوه توارث این بیماریها   سکرپی م شد که در اکثر موارد   ا سفند می با   در گو

لت   عامل ژنتیکی در ایجاد    باع   دیخوه ب دارد. اینکه جهش   آن دخا بیماری    وخود 

شرایط نامطلوب فراهم می شود یا احتمال ایجاد  می شده   بیماری را در   سازد، معلوم ن

 ن اینقابل انتقال بودبا اسووتفاده از فنونی که پیشووتر توضوویب داده شوود،  اسووت. گرچه

 بیماریها نشان داده شده لیکن تا به حال بیماری پریونی ارثی سرایت نکرده است.

 3کورو  -3-4

  4نه نو یگکورو بیماری پریونی اسوووت که از تمام سووونین افراد قبیله فور پاپوای       

ست . این     شده ا  ( که29) 5بیماری به طور گسترده توسط کارلتن گاجوسک     مشاهده 

ا بیافت جایزه نوبل نیز شووود، مورد مطالعه قرار گرفته اسوووت. این بیماری موفق به در

اری  بیمخواری خویشاوندانی که از   مناسک تدفین یا همنوع ر افراد با پریون دمواجهۀ 

گردد یبر م به پیکر فردی اند ارتباط دارد. فرض بر این است که سرآغاز بیماری   دهرم

  جمعیت  یاکوب تلف شوووده و از آن زمان بیماری در این   -کرویتزفلت  که از بیماری   

 است. مجزا، آندمیک شده

_______________________________________________ 
1 Gertsmann – Straussler - Scheinker Syndrome (GSS) 

2 Fatal Familial insomnia 

3 Kuru 

4 Carlton Gajdusek 

5 Fore tribe of papua New Guoinea 
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 یاکوب پزشکزاد -بیماری کرویتزفلت  -4 -4

صرف داروها یا اعمال جراحی    شکل از بیماری به دنبال م شود.    این  عارض می 

اه  تا افراد کوت ن رشد انسانی می تواند سبب شود    معلوم شد که تزریق هورمو  1970از 

دهه قبل   یز طی یکهورمونهای هیپوفیزی مشابه ن  نسبتاً طبیعی داشته باشند.    قد، قدی

شکالت    از آن به زنان  سترالیا و نیوزیلند برای درمان م نقاط مختلفی از جهان به ویژه ا

ا این هورمونها به نوعی  شده بالها بعد هر دو گروه درمان باروری داده شد. متأسفانه س  

 یاکوب مبتال شدند. -بیماری شبیه کرویتزفلت 

این بیماریها تقریباً به یقین اساسی خود ایمن دارند که ورود یک پروتئین به بدن،  

نظام ایمنی را علیه خود بدن فعال می کند. از هنگامی که به جای جمع آوری از غده           

اوری پروتئینهای نوترکیب سوونتز شوودند، هیب اه فنّهیپوفیز مردگان، این هورمونها از ر

ست   -گزارشی از بروز بیماری کرویتزفلت   شته ا یاکوب به خاطر این درمان وجود ندا

(59.) 

گروه دیگری از موارد این نوع بیماری کرویتزفلت یاکوب، به نظر ناشی از اعمال   

سخت    شد. عمل روی پرده  شامه که مغز  جراحی گوناگون به ویژه بر روی مغز می با

پوشوواند و جراحاتی که ضوومن جراحی وارد می شووود به بسوویاری از این گونه  را می

 موارد ربط داده شده است.

   1یاکوب -واریانت جدید بیماری کرویتزفلت  -4 -5

ستین موارد از بیماری کرویتزفلت   یاکوب که به نام واریانات جدید بیماری   -نخ

، یعنی ده سووال پس از نخسووتین 1995سووال یاکوب مطرح شوودند، در  -کرویتزفلت 
_______________________________________________ 

1 New Variant CJD (nv CJD) 

1 Florid Plaques 
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 موارد گزارش جنون گاوی آشوووکار گردیدند. زنگهای خطر به لحاظ آنکه این بار به           

سی کامالً         شنا سیب  شخصات آ طور غیر منتظره ای قربانیان از میان جوانان بودند و م

 1فام خسر  پالکهای مشابه  پالکهاییدادند به صدا درآمد. در آنها   متفاوتی نیز نشان می 

 را منحصر به کورو می دانستند، پالکهابیماری کورو مشاهده شد که پیشتر این نوع 

ستند. پیدایش کل  تردید به آن می ۀسایر محققین به دید  هر چند د  ن موارای نگری

نان با پیدایش جنون گاوی منطبق بود، )و در حقیقت برخی دانشووومندان آن را        چآن 

تی آلوده وش گیه مطرح شد که خوردن گوشت گاو   رض کرده بودند( که این ف پیش بینی

سد بین گونه ای را درهم      لع سندی بر این که جنون گاوی  ست و آن را  ت آن بوده ا

شوود تا کارهای تحقیقی حول محور  نوردیده اسووت، تلقی کردند. این ادعا منجر به آن

یبالی»بات این ارتباط متمرکز شووووند، به گونه ای که دانشووومندان از آن به عنوان          ثا

 ، یاد کنند یا زوال کامل یک نسل را پیش بینی نمایند.«آسمانی

ی مار بی جنون گاوی با واریانت جدید       ارتباط قراین موجود در تأیید    - 4 -6

 یاکوب -کروایتزفلت 

آزمایشها بر روی حیوانات براساس ارتباط جنون گاوی و واریانت جدید بیماری    

 می باشند.« خوراک عفونت زا»تئوری یاکوب در جهت تأیید  -کرویتزفلت 

سته بندی کرد، قراین تجربی از مطالعه بر روی      شواهد را می توان در دو زمینه د

د. ش  بعدی به تفصیل توضیب داده خواهد   بخشحیوانات و اپیدمیولوژی مسئله که در  

منتشر کرد، مدعی شد که دالیلی مبنی    1996نخست جان کالین  در مقاله خود که در  

ب یافته  یاکو - فلتوجود ارتباط بین جنون گاوی و واریانت جدید بیماری کرویتز     بر 

متداولی موسوم به علمی وی روش تشخیصی خاصی را که مشتق از روش  (. 6است ) 
_______________________________________________ 
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 های ویژه در پروتئیننبود  ، می باشوود، تکمیل کرد. این روش، بود و1«وسووترن بالت»

 می دهد. یک نمونه را تشخیص

ماری             نت جدید بی یا یان وار بان  – لت فکرویتزکالین  پروتئین اسوووتخراجی از قر

( مقایسه 2*را با موارد دیگر این بیماری )نظیر شکل تک گیر فامیلی و پزشکزاد یاکوب

یت          که حکا هایی پی برد  فاوت به ت ماری          کرد و  ید بی جد نت  یا به وار عدم تشوووا   از 

ر فهم یاکوب داشت. به منظو -و سایر انواع بیماری کرویتزفلت یاکوب  - فلتکرویتز

این یافته ضووورورت دارد تا قدری عمیق تر به بررسوووی علم در این زمینه بپردازیم.        

مولکولهای پروتئینی زنجیرهای بلندی از آجرهای سوواختمانی موسوووم به اسووید آمینه 

)نقشه ژنتیکی هر  DNAهستند که به ترتیبی خاصی توسط دستورالعملهای صادره از      

 سلول( تلفیق یافته اند.

  DNAهر بار که قرار است ساختمان پروتئین خاصی در یک سلول چیده شود،      

مرجع تأیید و حفظ ترتیب پروتئین حاصله مطابق با الگوی اصلی می باشد؛ عالوه بر    

د. تنها تابع سایر عوامل نیز هس   موقعیت اسیدهای آمینه در ترکیب این رشته، پروتئین  

یکی از این عوامل، شکلی است که زنجیره پروتئینی بدان در می آید و دیگری اضافه     

ست. پروتئین طبیعی پریونی به         سید آمینه مقدماتی ا سایر مولکولها به زنجیره ا شدن 

همین مولکول مسئول   ۀبدچین خورد ۀاست و گمان بر این شد که واریت  3 **شکل فنر 

 گیرد.  به خود می 4***پهن تری عفونت زایی است که شکل صفحه ای 

_______________________________________________ 
1 Western blotting 

 * Iartogenic 
 است ) مترجمین( helix –α** منظور 3

 است ) مترجمین(  Sheetβمنظور ***  4
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آنچه بیشووتر به تحقیق کالین  مربوط اسووت وجود دو مولکول قندی اسووت که به  

  1گلیکوزیالت( ندى)دیتواند دوق یمولکول پریونى م(. 60این پروتئین متصل است )  

و نبود قند مانع از   بود  یا فاقد مولکول قند باشووود.       2یک قندی )مونوگلیکوزیالت(  

های پریونی سلولها براساس تعداد قند    پریون نمی شود و کل پروتئین بدچین خوردن 

 در یکی از این انواع قرار می گیرند. 

ری  های گوناگون بیما کالین ، وسوووترن بالت را بر روی پروتئین پریونی شوووکل

یاکوب انجام داد. وی سوووه نوار مختلف مربوط به سوووه اندازه مختلف  -کرویتزفلت 

اندازه های مختلف با تعداد مولکولهای قند مولکولی پروتئین    مولکولی را نشوووان داد.

شان داد     .پریون مطابقت داشت. وی با تهیه نقشه مقدار پریون دو قندی و یک قندی ن

الگویی متمایز از سوووایر موارد  یاکوب -ت جدید بیماری کرویتزفلت    که موارد واریان   

 ول پریون را در یک ند مولک یاکوب دارند. وی همچنین تعداد ق    -بیماری کرویتزفلت   

مبتال به آنسووفالوپاتی اسووفنجی گربه سووانان، و یک میمون مبتال به جنون     ۀقالده گرب

گاوی تجربی که هر دو به تازگی مبتال شوده بودند، مقایسوه، و اعالم کرد که نقشوه با    

 یاکوب یکسان است.   -نقشه واریانت جدید بیماری کرویتزفلت 

انتشار داد که در آن  ( 7) 1997لیه، مقاله دیگری در سال  کالین  متعاقب مطالعه او

با ادله بیشوووتری به بحو در مورد طبیعت مشوووابه مولکول پریون در جنون گاوی و         

یاکوب پرداخت. او نشووان داد که در بسووط کار    -واریانت جدید بیماری کرویتزفلت 

به دو گروه از موش  گاوی و وار      قبلی اش،  به جنون  جدید      ها مغز مبتالیان  نات  یا

س  -بیماری کرویتزفلت  سیون در جن یاکوب را تلقیب کرده ا ونت و الگوی گلیکوزیال

یاکوب را تلقیب کرده اسوووت و الگوی   -گاوی و واریانت جدید بیماری کرویتزفلت        
_______________________________________________ 

1 Diglycosylated 

2 Monoglycosylated 
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لت           ماری کرویتزف نت جدید بی یا گاوی و وار   یاکوب  -گلیکوزیالسووویون در جنون 

یاکوب با  -کرویتزفلت  دجدیت که واریانت یکسووان بوده اسووت. بنابراین نتیجه گرف 

شت گاوهای مبتال به جنون      صرف گو شترین احتمال با م شود. در  گاوی ایجاد می بی

به عنوان ابزاری در تشوووخیص پیش از    تۀ    این زمان این روش را  مرگ مبتالیان واری

ا ه  به کار برد. در لوزه   لوزه ها  یاکوب با نمونه گیری از    ۔یتزفلت  کروجدید بیماری    

سبت به       شود، لیکن اخذ نمونه ن ضه می  مقادیر قابل اندازه گیری پروتئین پریونی عر

در موشووهای  هفتگی بیماری ن ۀدور ۀری از مغز آسووان تر اسووت. وی مقایسوو نمونه گی

سان پریونی  یوحشی طبیعی و موشهای ترانس ژنی که به جا   ی طبیعی موش، پریون ان

 جدید  جنون گاوی و واریتۀ    ارتباط بین عرضوووه می کنند را دلیل دیگر بر صوووحت     

 دانست.

تحقیق دیگری ارائه شووود که    Natureدر مقاله دیگری در همان شوووماره مجله      

سط بروس   شت حیوانات       1تو سه بهدا س شمندان مؤ شده بود )  2و دان و این ( 8انجام 

مقاله، نتای  اولیه تحقیقات انتقال را بر روی طیفی از سویه های مختلف موش توضیب  

 داد.می 

معلوم شوود که هر سووویه از موشووها در برابر هر یک از بیماریهای پریونی نظیر    

یاکوب با دوره های نهفتگی متفاوت       -سوووکرپى، جنون گاوى یا بیماری کرویتزفلت     

لیکن ثابتی از پای درآمدند. بنابراین یک بیماری ناشوووناخته همچون واریانات جدید                

براساس دوره کمون آن که شبیه دوره کمون     یاکوب را می توان -بیماری کرویتزفلت 

های  یک بیماری پریونی شووناخته شووده اسووت و با برآورد مدت زمان هالکت موش 

ویه اول س  ۀقضاوت قرار داد. گر چه تنها دست   مختلف، پس از تزریق بافت آلوده مورد
_______________________________________________ 

1 Moira Bruce 

2 Institute of Animal Health 
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هتکه به انتشوار یاف  موشوها تلف شودند، بروس آنقدر نتای  را مهی  و مهم قلمداد کرد  

هایش پرداخت. همه موشهایی که مورد تزریق مغز مبتالیان به جنون گاوی و واریانت  

یاکوب قرار گرفتند در دوره کمون مشووابهی تلف شوودند  -جدید بیماری کرویتزفلت 

 که یکی بودن دو بیماری را ثابت می کرد.

  رازز فا در نگاه اول شواهد حاصل از این سه مطالعه مجزا قانع کننده می نمایند و

از شوووواهد تجربی راجع به بیماری پریونی، این یافته ها به عنوان نیرومندترین  کوهی

بی  یا کو  -شوووواهد از ارتباط بین جنون گاوی و واریانات جدید بیماری کرویتزفلت           

پذیرفته شدند. اما تحقیقات بعدی نشان می دهند که وقتی این مطالب با هم ادغام می   

یکدیگر می نمایند. پدیده میزان گلیکوزیالسووویون که       شووووند تازه شوووروع به نقض     

 تواند بیشووتر ازسووی این دو بیماری نشووان می دهد میشووباهتهایی را بین سووبب شوونا

 شباهت اثر، ناشی از دستکاری داده ها باشد.

(.  6کالین  اطالعات خود راجع به گلیکوزیالسوویون را در دو نگاره ارایه می کند )

 ه پروتئین پریونی دو قندی و یک قندی موش آلوده شده باکه اولی نسبتهای مربوط ب

ستح  ب را نشان  یاکو -بیماری کرویتزفلت  الی از قربانیان انواع مختلفص پریون ا

سایر   می دهد. وی سپس نمودار دوم را ارایه کرد که شامل همان اطالعات بوده لیکن   

و یک  ربه سوووانانمبتال به آنسوووفالوپاتی اسوووفنجی گ ۀنکات مربوط به یک قالده گرب

 مبتال به شکل تجربی جنون گاوی را هم در آن آورده بود. 1میمون ماکاک

این دو نمودار به غیر از همین نقاط اضوووافی، از هر حیو یکسوووان بودند. با این  

و ه ب حال، مقیاس نمودار دوم تغییر داده شوووده بود. اگر کالین  اطالعات مربوط به گر     

به خاطر اختالف مقیاس بیرون از      نمودارمیمون را در نمودار اول هم وارد می کرد، 
_______________________________________________ 

1 Macaque=نوعی میمون کوتاه قد دنیای قدیم با ابروهای پرپشت  
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  فلتزتداد که آنگونه که ادعا می شد با واریته جدید کروی  قرار می گرفت که نشان می 

 یاکوب ارتباطی ندارند. -

با چنین ماهیتی، بدون تجزیه و تحلیل             به ندرت پیش می   قاتی  آید که در تحقی

 ؛هایی مطرح شووود. هیب آنالیز آماری که یکسووان بودن نتای  را توجیه کند آماری ادعا

نتاج  یمون و گربه و استپریونی م یصرف در الگو ۀئه نشده است. استناد به یک نقطراا

هر چیزی از این داده ها موجه نیست. این تک نقطه ها ممکن است بطور شانسی در      

 بی معنی هستند.نتای  هر جایی از نمودار قرار بگیرند. بدین لحاظ 

کالین  در دومین مقاله خود که در آن میزان گلیکوزیالسووویون را در موشوووهای         

جدید  ۀواریتوحشی سالمی به دست آورده بود که در مطالعات انتقال عامل بیماری به 

این (. 7کند ) یاکوب آلوده شووده بودند. این نمودار را تکرار می -بیماری کرویتزفلت 

شده که تغییر دیگری در مقیاس موداری مناطالعات در ن  گرفت تا صورت آن  عکس 

شته باشد. با این وجود باز هم هیب    ماری ونه کار آگ ظاهری منطبق تر با فرضیه اش دا

 برای توجیه ادعاهایی که صرفاً براساس الگوی بصری ارائه شده اند،انجام نشده است. 

شهایی را گزارش کرد که ر  سژنیک، که    وی همچنین نتای  آزمای شهای تران وی مو

به این            ند، گزارش کرد.  ید می کن های انسوووان را تول های موش پریون جای پریون به 

 600حیوانات بافت مغز آلوده به جنون گاوی تلقیب شووود. برخی، اما نه همه پس از          

ل انتظوار بیمواری پریونی تلف شوووودنود. اموا در نمودارهوای      بو روز بوا عالیم قوا  

بالت نیاورده است. از آزمونهای وسترن   بوط به این موشها را گلیکوزیالسیون، نقاط مر 

ستجوی پریون معلوم می  شود که هیب پروتئین پریونی عفونت زا در مغز این   برای ج

 موشها وجود ندارد.

تا آنجا که من می دانم، هیب نقدی بر این آزمایش منتشر نشده است؛ دست کم        

این ادعا را داده که ۀ کالین  به خود اجاز در مورد دستکاری داده ها که این طور است.  



 

 جنون گاوی62

 

 

ستند. در حالی  -واریانت جدید بیماری کرویتزفلت  ه ک یاکوب و جنون گاوی یکی ه

 وی هیب پروتئین پریونی عفونت زا را در موشهای آزمایش شده نیافته است.

کالین  حیاتی اسوووت و آن ارت            یه  که برای نظر عاملی  مان  قًا ه نابراین دقی اط  ب ب

یاکوب با مصرف گوشت های آلوده به پریونهای   -ت لت جدید بیماری کرویتزفواریان

بد چین خورده می باشوود، از صووحنه غایب اسووت. ابداً مدرکی وجود ندارد که اصووالً 

 موشها جنون گاوی گرفته باشند.

سطحی نگری به عن   سندی دال بر ارتباط بین جنون نتای  کالین  که از روی  وان 

 یاکوب قلمداد شوووده بود، خود مدرکی -جدید بیماری کرویتزفلت گاوی و واریانت 

ستحاله کنند    مغز و  ۀقانع کننده بر عدم ارتباط بین این دو است. معلوم شده که عامل ا

نی خود ژان به جنون گاوی به موشهای ترانسمرگ ناشی از آن پس از تلقیب مغز مبتالی

ی تحقیق قبلی که یافته ها    پروتئین پریونی نیسوووت. همین مطلب نتای  حاصووول از     

به نظر می رسد حضور پروتئینهای    (. 53مشابهی را گزارش کرده بود، اثبات می کند ) 

ستحال نی بدپریو ش      ۀچین خورده معلول ا سایر  ست، نظیر پالکها یا  ی اخص هامغز ا

 ست و گاهی نیست.بیماری پریونی که گاهی ه

شت حیوانات ن     ول تحسین برانگیز می یز در نگاه اهمچنین پژوهش مؤسسه بهدا

بًا به عنوان مدرک قطعی عفونت زایی پریون از آن یاد می          شوووود، که بر   نماید و غال

 -دامنه ای وسوویع از اطالعات حاصووله از تزریق مغز مبتالیان به بیماری کرویتزفلت  

ای ه یاکوب به سووویه -یاکوب و جنون گاوی و واریانات جدید بیماری کرویتزفلت 

شها و  صی اثر متکی       گوناگون مو شاخ سیدن مرگ پس از تزریق به عنوان  زمان فرا ر

شایی، مثالً عامل عفونتاست. با شاخص زمان و مشخصات آسیب شناسی در کالبدگ       

ساس  ساس مساوی بودن دوره       ۀسوی  زا را برا موشها تقسیم بندی کردند. در واقع، برا

 کردند. فرضهای نهفتگی بوده که یکی بودن این بیماریها را مسلم و قطعی 
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حاظ   به مح     به ل بالقوه این تحقیق،  یه از      ضاهمیت  یک سوووو رخداد مرگ در 

ها تلقیب یاکوب به آن -موشووهایی که مغز مبتالیان به واریته جدید بیماری کرویتزفلت 

شده بود، نتای  را منتشر کردند. این گروه با طول دوره نهفتگی مساوی با آن دسته از      

شهایی که مغز مبتالیان ب  شدند که مثالً    مو شده بود، تلف  ه جنون گاوی به آنها تزریق 

 کرد! وجود سبب شناسی مشترک بین این دو بیماری را ثابت می

را در کنار نتای  حاصووول از تحقیق    ( 7متأسوووفانه چنانچه نتای  تحقیق کالین  )        

ست که وجود ارتباط به اثبات         شت حیوانات مطالعه کنیم، کاماًل روشن ا مؤسسه بهدا

سی  ست. کالین  از  نر سوم ب    ده ا سویه مو شی از  سط   FVBه یک نوع موش وح که تو

شت حیوانات به کار گ     سه بهدا س ستفاده کرد. دور  مؤ شده بود، ا  ۀواریت نهفتگی ۀرفته ن

و  371یاکوب و جنون گاوی در این موشوووها به ترتیب       -جدید بیماری کرویتزفلت     

 روز بود. 466

صل از موشهای   س     نتای  حا سانی  سژنی که به جای پریون موش، پویون ان   تزنتران

شان می دهد که  می   جدید بیماری ۀیترواروز پس از تلقیب مغز مبتالیان  228کردند، ن

شدند، دو حالی که مرگ پس    یاکوب -کرویتزفلت  شها تلف  ان به از تلقیب مبتالی مو

گاوی زودتر از   چ       600جنون  تاد. چنان فاق نیف عد ات روی نمودار  برتای   ه این نروز ب

ی ه دوره نهفتگحاصل از تحقیق مؤسسه بهداشت دام ترسیم می شد، معلوم می شد ک       

  یسوووت. با معیارهای   نیکی  یاکوب -جدید بیماری کرویتزفلت      ۀجنون گاوی و واریت  

حلیل یز تجزیه و تنی را نباید یکی دانست. در اینجا مؤسسه بهداشت دام این دو بیمار

ضی    آماری به عمل نیامد شده اند که کامالً به نفع فر سها طوری انتخاب  باط ارت ۀه، مقیا

 درآید. یاکوب –جدید بیماری کرویتزفلت  ۀبین جنون گاوی و واریت
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 پروکراست از این نتایج سرمست شد!

سامبر   ی مبنی بر بشواهد ایجا »تحت عنوان  1ای از گروه پروزینر مقاله 1999در د

(. عناوین  61منتشر شد )  « اسفنجی شکل گاوی به انسان   انتقال پریونهای آنسفالوپاتی  

جدید بیماری   ۀحکایت از آن داشووت که این سووند نهایتاً اثبات کرده اسووت که واریت 

ده ایجاد ش یاکوب به خاطر مصرف گوشت دامهای آلوده به جنون گاوی ۔ت کرویتزفل

 است.

ست زیرا در ای    شین به این تجربیات وارد ا ه بر  نجا نیز با تکیباز هم همان ایراد پی

ست. در این مورد       شده ا شهای انتقال )تلقیب بافت مغز به میزبان( چنین ادعایی  آزمای

مغز حیوانات مبتال به جنون گاوی، یا مغز در گذشوووتگان از واریانات جدید بیماری              

ساختار           -کرویتزفلت  شد که از لحاظ  سژنی تلقیب  شهای تران سته مو یاکوب به آن د

ی  و را سووونتز می کردند. بیمار  تئین پریون موش، پروتئین پریون گا نی به جای پرو  ژ

س     صل در موشهای تران شد که این تجربه دلیل قانع   ژحا نی ظاهراً یکسان بود و اعالم 

 -کننده ای اسوووت که جنون گاوی باعو ایجاد واریانت جدید بیماری کرویتزفلت               

( 7کرده تلفیق شوووند ) یاکوب شووده اسووت. اما اگر این شووواهد با آنچه کالین  ارایه 

(. به منظور آنکه این 4درسووتی تفسوویر دیگری محتمل تر به نظر می رسوود )شووکل   

صطالحاً         سان دارند ا شهایی که ژن پریونی ان شود، به مو ضوع مفهوم تر  شهای   »مو مو

اطالق می 3«موشوووهای گاوی»ن گاوی حمل می کنند ژ ، و به آن گروه که2«انسوووانی

 گردد.

  

_______________________________________________ 
1 Prusiner 

2 Human 

3 Cow-mice 
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(، 61: نتایج اجمالی حاصل از تجربیات انتقال انجام شده توسط الف( پروزنیز)4شکل 

 (.7ب( کالینج )

 

تزریق بافتهای مبتالیان به جنون گاوی به گاوها بیماری جنون گاوی  می دانیم که  

  نون گاویتالیان به جبد می کند. بنابراین، می توان فرض کرد که تزریق بافتهای م    ایجا 

تولید بیماری معادل جنون گاوی می    ( 61نیر)به موشوووهای گاوی مطابق تحقیق پروز    

نت جدی              به واویا های مبتالیان  بافت ید. تزریق  ما لت   ب دن ماری کرویتزف به  ی  -ی اکوب 

موشهای گاوی لزوماً همان بیماری را ایجاد می کند که بنابراین می بایستی فرض کرد   

 که جنون گاوی است.

همچنین از فاجعه موارد مصوورف هورمون رشوود انسووانی آموخته ایم که تزریق    

به بیماری        یاکوب    - ویتزفلت کریاکوب هم بیماری    -کرویتزفلت  بافتهای مبتالیان 

جدید  تزریق بافتهای مبتالیان به واریان  کند. می بایسوووتی فرض کرد که با ت    ایجاد می 

 BSE شبهبیماری  موش های گاوی

 BSE بیماری شبه

 بدون بیماری پریونی انسانیموش های 

 ncv CJD بیماری شبه
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اری  ، بیم(7یاکوب به موشووهای انسووانی مطابق مطالعه کالین  )  -بیماری کرویتزفلت 

یاکوب ایجاد شود. اگر جنون گاوی لزوماً  -ویتزفلت کرمعادل واریانت جدید بیماری 

افتهای  ریق بتز یاکوب می بود، انتظار می رفت که    -تزفلت  همان واریانت جدید کروی     

یاکوب را  -دید کرویتزفلته جنون گاوی باز هم بیماریی مشابه واریانیت ج بمبتالیان 

پریونی مشخصی ایجاد    بیماری بدر حالی که هی در موش های انسانی ایجاد می کرد. 

 نشد.

نونمی دهد که جشووان بنابراین، به طور خالصووه نتای  حاصوول از دو آزمایش ن 

ایجاد نمی کند لیکن    بیاکو  -گاوی در انسوووان واریانات جدید بیماری کرویتزفلت        

سیار  ب !یاکوب در گاو ایجاد جنون گاوی می کند -ت جدید بیماری کرویتزفلت واریان

اند دهیاکوب مبتال بو -ری کرویتزفلت بعید اسوووت که گاوها انسوووانهایی را که به بیما

گاوی را نونکه از گاوها تهیه شووده، اپیدمی ج گوشووت و اسووتخوانی خورده و پودر 

بودن  مربوط ایجاد کرده باشووود. نتای  و توجیه و تفسووویرهای مربوط به آن فقط بر نا

 شواهد حاصل از آزمایشهای انتقال تأکید می کند.

   یاکوب -اپیدمیولوژی واریانت جدید بیماری کرویتزفلت  -5

بر آن شووود تا به مردم اطمینان دهد که خطری برای  با وقوع جنون گاوی دولت   

که  پیاسکر سالمت انسانها وجود ندارد. تصور شد که گاو هم نظیر گوسفند مبتال به       

  سووال بی هیب خطری برای انسووانها وجود داشووته اسووت، میزبان نهایی 300متجاوز از 

 بیماری باشد.

  گروه تحقیقاتی کوچکی بود که به    1یاکوب  -واحد مراقبت بیماری کرویتزفلت     

.  می پرداختمعیت یاکوب در ج -بیماری کرویتزفلت و گزارش موارد بروز  بررسووی
_______________________________________________ 

1 CJD Surveillance Unit (CJDSU) 
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یاکوب چهارمین     -تزفلت پیش از بروز واریانات جدید بیماری کروی      1995در سوووال 

سالیان  شکل تک گیر      ۀگزارش  سی  شنا سبب    یاکوب -تزفلتکروی این گروه در مورد 

با جنون گاوی، برای هر       بود. علیرغم تضووومی باطی  ن دولت مبنی بر رد هر گونه ارت

کسی که این گزارش را مطالعه می کرد شکی باقی نمی ماند که هدف مقاله اثبات این   

صرف گوشت گاو بیماری      ست که م ست، حتی  یاکوب -تزفلتکرویا  را ایجاد کرده ا

 د.ف شده باشنکش یاکوب -تزفلتکرویپیش از آنکه موارد واریانت جدید بیماری 

را که بی ارتباط با گوشووت گاو   عجیب اسووت که این تحقیق پیوندهای آشووکاری

گوشووتی اسووت بر مال نکرده و با کمترین توجه از آنها گذشووته و چشووم پوشووی کرده  

اسووت، در حالی که یک ارتباط بسوویار ضووعیف و کم اهمیت را علت اصوولی بیماری   

 یاکوب شمرده و دنبال کرده است. -کرویتزفلت

 یاکوب –افزایش در بروز بیماری کرویتزفلت  -5-1

یاکوب    ۔ظاهری در بروز همه انواع بیماری کرویتزفلت       آن گزارش از افزایش 

ی ردر بریتانیای کبیر حکایت داشوووت. جزئیات مربوط به درگذشوووتگان از آن بیما           .

 نشان داده شده است. 1جدول در

 

 

 

 





 

 

 

 یاکوب در بریتانیا-شیوع بیماری کرویتزفلت -1جدول

 سال تعداد مراجعه کننده nvCID Gass Familial Iatrogenic Sporadic کل موارد شدهرقم کل تصحیب 

27 28 0 0 1 1 26  1985 

26 26 0 0 0 0 26  1986 

23 24 0 1 0 0 23  1987 

22 23 0 0 1 1 21  1988 

30 32 0 0 2 2 28  1989 
28 33 0 0 0 5 28 53 1990 
35 36 0 0 3 1 32 75 1991 
49 51 0 1 5 2 43 96 1992 
42 46 0 2 2 4 38 78 1993 
58 59 0 3 4 1 51 116 1994 
43 47 3 3 2 4 35 87 1995 
56 60 10 4 2 4 40 134 1996 
73 79 10 1 4 6 58 161 1997 

SPORADICشکل تک گیر بیماری : 

IATROGENIC)پزشکزاد( : 

Familialخانوادگی؛ به عنوان یک ناهنجاری اثری : 

GSSاشتراسلر شاینکر؛ یک بیماری خویشاوندی -: سندرم گرتسمن 

Corrected Totalتصحیب شده : کل موارد منهای موارد ناشی از عوارض درمانی= رقم کل 
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ه  ک  یاکوب  ۔کرویتزفلت  این موارد در چهارمین گزارش واحد نظارت بر بیماری     

پیش از ظهور این بیماری انتشوووار یافته نیامده اسوووت، ولی در اینجا آورده شوووده تا       

 تأثیرشان بر ارقام نشان داده شود.

  ۔کرویتزفلت  این گزارش تصووودیق کننده آن اسوووت که افزایش موارد بیماری     

در بریتانیای کبیر ممکن است به سبب افزایش نظارت باشد که با تعداد موارد    یاکوب 

شود )   سال   161ارجاعی تأیید می  سال   53در قیاس با تنها  1997مورد در  مورد در 

احتمال نپرداخته و علت افزایش موارد  (. متأسووفانه این گزارش در ادامه به این 1990

 را نیز تجزیه و تحلیل نکرده است.

سال   سال ها      1990تعداد موارد از  ست، ولی اختالف بین  به بعد بیش از پیش ا

ماری                ید بی جد نت  یا یدایش وار ندک بودن اختالف حتی پس از پ ندک اسوووت. ا ا

ست. علیرغم ا یاکوب  ۔کرویتزفلت  انت  ینکه ده مورد وارینیز همچنان تغییری نکرده ا

در سووال ظاهر شووده اسووت، شوومار موارد ارثی    یاکوب  ۔کرویتزفلت جدید بیماری 

 1990شوواینکر( نیز پس از  ،اشووتراسوولر یا سووندرم گرتسوومن،یاکوب  ۔کرویتزفلت )

عداد موارد            ند. در واقع ت بت می ک ثا ظارت و کنترل را  که افزایش ن بد  یا افزایش می 

سال   ست که با ظهور موارد واریانت جدید     1996و  1995انفرادی در  شته ا کاهش دا

 مقارن است. یاکوب ۔کرویتزفلت بیماری 

به بعد، به خاطر       1990 از یاکوب  ۔کرویتزفلت  تعداد قابل توجه موارد بیماری      

موارد ناشوووی از عوارض درمانی می باشووود. اینها بیمارانی هسوووتند که به خاطر عمل 

شدی که   سال پیش برای افزایش قد تزریق کرده بودند،   10-15جراحی یا هورمون ر

اقدام درمانی این بیماری را نمی مبتال شوودند، که بدون انجام یاکوب ۔کرویتزفلت به 

کم کنیم، علیرغم پیدایش موارد   1نها را از تعداد کل منعکس در جدول     گرفتند. اگر آ 
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فقط افزایش اندکی در تعداد کل موارد     یاکوب  ۔کرویتزفلت  واریانت جدید بیماری      

 مالحظه می شود. یاکوب ۔کرویتزفلت بیماری 

ماهانه انتشوووار می یابد ولی با هر         یاکوب  ۔کرویتزفلت   تعداد قربانیان بیماری    

شوومارۀ نشووریه تغییر غیر عادی در آن مالحظه می شووود. ارقام منتشووره برای قربانیان   

برای مقایسووه با  1999تا ماه مه سووال  1998بین فوریه  یاکوب ۔کرویتزفلت بیماری 

 به تفصیل آمده است. 2در جدول  1997سال 

 

 1997یاکوب در سال  -ری کرویتزفلت تغییرات در میزان موارد بیما: 2جدول 
 تاریخ گزارش تعداد مراجعه کننده موارد تک گیر کل موارد

 1998فوریۀ 151 33 52

 1998نوامبر 157 55 76

 

 1999مورد در سوووال  161به  1997مورد مراجعه شوووده مربوط به سوووال  151تعداد 

افزایش یافته اسوووت که می تواند مبین این حقیقت باشووود که موارد مختلف پس از         

( CJDSUیاکوب ) -فاصووله ای نسووبتاً طوالنی به واحد مراقبت بیماری کرویتزفلت 

مورد مراجعه جدید ظرف این مدت      10ارجاع داده شوووده اند. اما به رغم اینکه تنها        

 ده( تعداد تأیید شده قربانیان بیماری  رسی 161به  151وجود داشته )مطابق جدول از 

ست که افزایش بروز     27یاکوب تا  -کرویتزفلت  شن ا نفر افزایش یافته بود. کامالً رو

 یاکوب نتیجه افزایش نظارت می باشد. -بیماری کرویتزفلت 
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 با هم 1زمانی( موارد بیماری -رخداد کانونی )مکانی  -2-5

یاکوب با هم را    -بیماری کرویتزفلت    این گزارش مسوووئله رخداد کانونی موارد   

مکانی  -بررسووی کرد و چنین نتیجه گرفت که شووواهد اندکی به نفع پیوسووتار زمانی  

 یاکوب وجود دارد. در حالی که برخالف آن، ارتباطات با      -موارد بیماری کرویتزفلت   

ماری در مسوووافت       حاظ آ ومتر  کیل 20کیلومتر و کمتر از  5های کمتر از   اهمیت از ل

رخداد کانونی را به عنوان معلول این نوع تحقیقات      ۀجود دارد. شوووواهد تأییدکنند    و

وارد پیوندی بین م»گرفتند و از آن صووورفنظر کردند. متأسوووفانه این پندار اشوووتباه که 

، در سوووالهای آتی تحقیق و ظهور موارد  «یاکوب وجود ندارد   -ری کرویتزفلت  بیما 

 یاکوب همچنان تکرار شد. -بیماری کرویتزفلت  واریانات جدید

 مصرف گوشت  -3-5

لت          ماری کرویتزف به بی مامی مبتالیان  گان ت بانی   -از بسوووت   یاکوب در مورد قر

رفی و ها به ویژه بر غذای مص سؤاالتی شد و نتای  تجزیه و تحلیل شد. بیشتر پرسش    

با  زیر است، آن هم  گوشت متمرکز بود. مهمترین نتای  حاصل از پرسشنامه به شرح      

یامده    ن یاکوب در آن  -این توجه که نتای  مربوط به موارد واریانت جدید کرویتزفلت          

 است:

)پودینن(   ( مهمترین عامل خطرساز غذایی دسرها  1993در دومین گزارش ) - 1

 .بودند

سال بعد )  -2  سال خطر ابتال به       1994در  ساله در  شت گو صرف گو   ( یکبار م

 مرتبه افزایش داده است. 13یاکوب را  - بیماری کرویتزفلت

_______________________________________________ 
1 Chusteing of cases 
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کم شده بود، گرچه مصرف    1خطر ناشی از مصرف گوشت گوساله     1995در  -3

ضریب خطری معادل   صرف     4هفتگی آن کماکان  شت. عالوه بر این، یکبار م برابر دا

شت گوزن  سال خطر ابتالء به بیماری   2گو  12 به بیش ازرا  یاکوب –کرویتزفلت در 

 داد.بار افزایش 

ا ر یاکوب –کرویتزفلت مصوورف گوشووت گاو گوشووتی خطر ایجاد بیماری    -4

 تقریباً دو برابر کرد، درست نظیر خطری که ناحیۀ مصرف گوشت بره وجود داشت.

صرف یک بار در     - 5 صرف یک بار در هفته گوشت بره؛ کمتر از خطر م  خطر م

 ه بود!ما

 ز بود.بیشتر از مغ 3خطر مصرف خوش گوشت )لوزالمعده( -6

 بطور خالصه آنچه واحد نظارت به آن پی برده به شرح زیر است: 

 بسیار خطرناک بود. 4خوردن انواع دسر )پودینن( 1993در سال  -الف  

ب( چنانچه شما فقط یکبار در سال گوشت گوساله مصرف کرده بودید شانس          

شما به بیماری کرویتزفلت   شتر می    -ابتالی  سیزده مرتبه بی سئله    .شد  یاکوب  این م

شایان ذکر است که تقریباً تا زمان بحران جنون گاوی تمامی گوشت گوساله مصرفی       

بریتانیای کبیر از کشووورهای عاری از جنون گاوی نظیر هلند و دیگر کشووورها تأمین  

 می شد.

_______________________________________________ 
1 Veal 

2 Venison 

3 Sweetbread 

4.Puddings 
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سال    شت گوزن می خور      1995ج( تا  سال گو شما فقط یکبار در    دیدچنانچه 

هیب »ه ک ال داشت که به جنون گاوی مبتال شوید. در حالیمرتبه بیشتر احتم 15تقریباً 

 ت.گزارش نشده اسدر جمعیت گوزنهای بریتانیای کبیر « بیماری اسفنجی شکلی 

ن  یزاک ولی به مدان هر چند ہگوشت گاو گوشتی و بر   فرص د ( خطر ناشی از م 

ساوی افزایش )  دارد ن به مصرف جهانی گوشت گاو، تعجبی  با توجه  برابر( یافت. 2م

  خورده آیا فرد مرحوم گوشوووت گاو»اگر تقریباً به طور قاطع جواب این پرسوووش که 

 مثبت باشد.  « است؟

 هوووو( خطر مصرف ماهانه گوشت بره بیش از مصرف هفتگی آن بود. اگر قصد      

 مصرف گوشت بره دارید مطمئن تر آن است که بیشتر بخورید!؟ 

)لوزالمعده( است. مطابق   و( مصرف مغز حیوان هم کم خطرتر از خوش گوشت   

 -یتزفلت کرو نتای  منتشره در چهارمین گزارش، بسیار شگفت انگیز است که بیماری    

 1*یاکوب را به مصرف گوشت گاو نسبت دهیم.

 بیماری حرفه ای )خطرات شغلی( -5 - 4

مشاغل    ایاکوب ب -بررسی آماری مشابهی بر روی رابطه بین بیماری کرویتزفلت   

 ای  شگفت انگیزی به همراه داشته است.انجام شده که نت

بر خالف این حقیقت راجع به عفونت بالقوه گوشت گاو که قبالً در این گزارش   

 - ویتزفلتبا بیشترین احتمال به کر 2اعالم شده بود، بررسیها نشان داد که کشیشها

_______________________________________________ 
. تواند گمراه کننده باشدظه می شود که نتیجه گیری بر اساس اتکاء صرف به یافته های اپیدمیولوژیک می * مالح 1

 )مترجمین(

2 Vicars 
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 یاکوب مبتال می شوند. رانندگان حرفه ای و کارگران بخش پزشکی در رتبه های

قرار داشت، گرچه بررسی   ی قرار دارند. خطر ابتالء دامپروران بعد از این مشاغل بعد 

شان داد که هم    های شکافانه تر ن شتی یا  ۀآنها هم در زمین ۀمو   شیری  پرورش گاو کو

 فعال نبودند.

  نها را تهدید می کند مسوولماًآشووترین خطر آلودگی با مواد آلوده اما افرادی که بی

ستقیم  م ف در تماسن و دامپزشکان باشند. تمام این حر  قصابا ه، گاباید کارگران کشتار 

-واحد نظارت بر بیماری کرویتزفلت با مغزهای به شوودت آلوده هسووتند. متأسووفانه  

ست بیابد. ظاهراً  شه  یاکوب هیب موردی در میان این گروه نتوان جابجا کردن دائمی ال

جوابگوی افزایش بی   هیچ توضددیحی که تاکنونمی باشووود. نها یک عامل پرخطر 

 اندازه خطر ابتالی روحانیون )کشیش ها( باشد وجود ندارد.

 طرح تحقیق: -5 - 5

غذیه ای برای بیماری کرویتزفلت         یاکوب توجه کمتری مبذول     -به علل غیر ت

شووده اسووت. این مسووئله که دامپروران در کل در کشووور انگلیس و در بسوویاری از    

رض خطر بیشتری هستند، می بایستی سرآغاز     کشورهای عاری از جنون گاوی در مع 

بررسی اثرات مصرف آفت کشها، فرآوردههای دارویی و مواد شیمیایی و حالل های      

 صنعتی می شد، اما چنین تحقیقاتی هرگز انجام نشد.

  هک یاکوب، با توجه به مدارک خودشوووان       -واحد نظارت بر بیماری کرویتزفلت     

کند، در همان زمانی که باالخره      ا منتفی میارتباط بین گوشوووت گاو و جنون گاوی ر   

ست از بابت و     ی -واریانات جدید بیماری کرویتزفلت  شد، می بای شف    ودجاکوب ک

 هر گونه ارتباطی آسوده خاطر می شد.
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 چه تقارنی؟ -6-5

اندازد، ه ابهامی بر عفونت زایی پریون میجالب توجه است که وقتی شواهد پرد   

بی اهمیت کنار گذاشووته می شووود یا آنکه کامالً به دسووت   آن سووند یا به عنوان عاملی

 شود.   فراموشی سپرده می

یاکوب در دامپروران در ظرف مدت    -وقتی سوووه مورد بیماری کرویتزفلت    -1

شریه   شتر      Lance(62) کوتاهی بروز کرد فوراً در ن سفانه مطالعات بی شد. متأ گزارش 

  یاکوب  -بیماری کرویتزفلت   مشوووخص کرد که هم نوع فعالیت حرفه ای و هم نوع     

یاکوب   -اشووتباه گزارش شووده اسووت. آنها تنها به شووکل تک گیر بیماری کرویتزفلت 

 مبتال بودند و نه از نوع جدید آن که مثالً با جنون گاوی مرتبط است.

ضوومناً نمی توان همه آنها را مسووتقیماً به جنون گاوی ارتباط داد. به جز تحقیق   

شند، به        ساس تر با سبت به بیماری ح ستی ن پیرامون دلیل اینکه چرا دامپروران می بای

شتی در جماعت دامپروران، به این موارد یا به     شکالت بهدا ویژه با توجه به افزایش م

شیوع در دامپرور  شورها توجه ب   طور کل افزایش  سایر ک شتری معطوف ان در  ش  ی ده ن

 .است

سال   -2 شد  مب یاکوب–ایتالیایی به بیماری کرویتزفلت  ( مردی63) 1998در  تال 

سئله غیرعادی    که با توجه به رقم یک در میلیون در کل جهان چندان غیرعادی نبود. م

 دل بیماری سوووانان، معا   ابتال همزمان گربه این مرد به آنسوووفالوپاتی اسوووفنجی گربه       

یاکوب در گربه ها بود که به ظاهر مسووئله ارتباط بیماری را با مصوورف  -کرویتزفلت 

های زیادی راجع به اینکه آیا  کند. بحو گوشوووت آلوده به جنون گاوی نیز اثبات می

صرفنظر از آنکه موردی از      شابهی مصرف کرده اند یا نه،  این مرد و گربه اش غذای م

ی  ت جدید بیماربیماری نیز واریانهمچنین این  جود نداشت وجنون گاوی در ایتالیا و
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ست، درگرفت. این یافته نیز به   -کرویتزفلت  قبلی رو  از اطالعاتتلی یاکوب نبوده ا

به افزایش در مورد رخداد همزمان بیماری افزوده و به فراموشی سپرده شد، در حالی    

ی شووود که ممکن اسووت که می توانسووت انگیزه ای برای تحقیق روی عوامل مشووترک

 موارد شده باشند. سبب وقوع همزمان این دو

اکوب  ی -هم اکنون نیز به رخداد کانونی شووکل تک گیر بیماری کرویتزفلت  -3 

سه            شکل جدید بیماری از بخش کوچکی از کنت و  سه مورد از  ست.  شده ا شاره  ا

اف الیسستر سه مورد در اطر 1998مورد دیگر هم از شمال شرقی بوده است. در سال 

ر یاکوب د -سال اول تنها یک مورد واریانت جدید بیماری کرویتزفلت   3رخ داد. در 

شهر زندگی می کنند، ر   جمعیت ک ٪20لندن در جایی که  داد. در آغاز  خشور در این 

ساید  شد، ولی چون هیب رابطه ای   1به کانونهای کوچک بیماری در کنت و تی  توجه 

جود نداشت، این کانونها هم به عنوان یک تصادف تلقی بین آن موارد و گوشت گاو و

 و کنار گذاشته شد. 

ظاهراً هیب پرسووشووی درباره نشووانی موارد قبلی در گذشووتگان از واریانت جدید  

شرقی هم        -بیماری کرویتزفلت  شمال  ستر یا  س یاکوب که در جایی غیر از کنت، الی

لدین      ند، مطرح نشوووده اسوووت. هنوز برخی از وا غدار که در مورد   تلف شوووده ا دا

ست که لهج       شود، کامالً مشخص ا شان با آنها مصاحبه می   دارند Geordie ۀفرزندان

 بررسی نشانی موارد قبلی نیز ممکن است روشن کننده باشد.

_______________________________________________ 
1 Teaseide 
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 یاکوب –دوره نهفتگی برای واریانت جدید بیماری کرویتزفلت  -7-5

لت      ماری کرویتزف ناشوووی از تزریق     مثالً 1یاکوب  -دوره نهفتگی در موارد بی

سال است، صرف نظر از این که تزریقات مکرر وریدی  15هورمون رشد آلوده حدود 

شد. همین طور در قبیله فور در پاپوآی گینه نو        شده با شهای تزریق انجام  سایر رو یا 

باور بر این بود که خوردن اجسووواد خویشووواوندان، باعو بروز عامل شوووبه بیماری            

سوم  -کرویتزفلت  شروع همنوع    یاکوب مو سالها پس از  ست. در   به کورو  خواری ا

خواری می گذرد و هنوز  سوووال از متروک شووودن عادت همنوع 40حالی که بیش از 

شو    صور می  ش موارد بیماری در بالغین که ت وز د برند مغز خام را در کودکی خورده با

یماری  برد تا به ب سال زمان می 40خودی  ۀ( چنانچه مصرف مغز خام گون29کند ) می

ستقیم و مکرر حدود     -کرویتزفلت  شود و تزریق م سال بعد ایجاد   15یاکوب تبدیل 

عارضووه می کند، چرا نبایسووتی انتظار داشووت که دوره کمون واریانت جدید بیماری   

ای متفاوت گاو که از گونه ۀیاکوب حاصل از مصرف گوشت پخت شد    -کرویتزفلت 

 نیز می باشد بسیار طوالنی تر باشد؟.

شان می دهد که خوردن پروتئین پریونی    تح  شگاهی ن قیقات روی حیوانات آزمای

(. ایجاد بیماریهای مغزی 64توان کمتری از تزریق مسووتقیم آن در ایجاد بیماری دارد )

باً غیرممکن اسوووت. ایجاد بیماری از راه تزریق به ویژه تزریق        با خوردن پریون تقری

ضافاً        ست. م سانتر ا سی آ ستقیم به مغز ب سابقه از این م  تا پیش از مرگ گیاهخواران با 

سال لب به گوشت گاو نزده بودند، گمان می شد که زمان بین     12بیماری که بیش از 

 یاکوب کمتر از -مصوورف گوشووت آلوده و بروز واریانت جدید بیماوی کرویتزفلت  
_______________________________________________ 

1 Latrogenic Cases of CD 
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ن  قربانیابیشوووتر که در مورد  سوووال یا 15ه دوره نهفتگی به مدت راینها باشووود. هموا

 ع بینانه تر بوده است.قهورمون رشد رخ داده، وامصرف 

که مدتها پیش از وجود جنون گاوی      این اسووواس باید قربانیانی را فرض کرد      بر

  از آنکه حتی نطفۀ برخی از قربانیان بیماری موارد، پیششده باشند و در بسیاری  لودهآ

 منعقد شده باشد.

کرده اند که پیش از شووناسووایی اولین  له را تا حدودی این گونه توجیه أاین مسوو 

موارد جنون گاوی، دامهایی بوده اند که بدون بروز نشوووانیهای بیماری در حال طی           

دوران نهفتگی بودند و در همان زمان پس از اعزام به کارخانه تولید پودر گوشوووت و 

شت گاو       شدند چارچوب کار برای آنکه ارتباط با گو ستخوان، به خوراک دام تبدیل  ا

دید ج ظ شود تغییر داده شد و متأسفانه با این کار، شواهد مربوط به دیگر واریانتحف

 یاکوب ممکن است به فراموشی سپرده شده باشند. -بیماری کرویتزفلت 

 وبیاک-ب شناسی واریانت جدید کرویتزفلت ها در سب نقش واکسن -8-5

ند،  می کن مصرف یاکوب در آنهایی که هورمون رشد   -وقوع بیماری کرویتزفلت 

سوورخط روزنامه ها شوود و منجر به مصوورف هورمونهای صووناعی در عوض عصوواره   

یا –یی نبود که ایجاد کرویتزفلت أسوووفانه هورمون رشووود تنها داروحیوانی گردید. مت

می کرد. زنانی هم که برخی انواع درمانهای باروری برایشووان انجام می شوود، به کوب 

 . به فرضیاکوب از دنیا رفتند -ت  به بیماری کرویتزفلویژه در اسوووترالیا به دلیل ابتال

ستور وجود              سن هاری پا صرف واک ستین که در م شکالت نخ ضع با م شباهت این و

شت )  سنها به ویژه آ   ۀآلودگی بالقو( 23دا ستفاده می سایر واک نهایی که برای کودکان ا

ستی بالفاصله مورد بررسی قرار می      لّه از ک یا دو فدارد یگرفت. امکان  شوند می بای

نت              یا های بروز وار کانون  جاد  به ای کان منجر  های کود ماری      واکسووون  ید بی جد
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شند. پذیرش کامل وجود ارتباط بین      -کرویتزفلت  شده با صورت گروهی  یاکوب به 

یاکوب توسوووط مشووواورین علمی دولت ممکن  -جنون گاوی و بیماری کرویتزفلت 

 انتشار این نوع بیماری منحرف سازد. ۀاست نظرها را از روش منطقی تر و اثبات شد

شواهدی از آلودگی به    مطلب نگران کننده برای گروه تحقیق جنون گاوی وجود 

شده          صرف خارج ن ست که از گردونه م سنهای بالقوه آلوده ای ا ستفاده از واک دنبال ا

بودند. گر چه اثرات هورمون رشد انسانی استحصالی از اجساد به خوبی شناخته شده        

مواد بالقوه آلوده مشتق از گاو در اوج دوره بحران جنون گاوی در تولید واکسنها     بود،

اسووتفاده شوود. هنگامی هم که نظرات معطوف به این مسووئله شوود هیب کاری برای    

صرف آنها به خاطر وحشت از فاجع   سبت به انجام مایه ۀ ممانعت از م امتناع عمومی ن

 کوبی انجام ندادند.

سه با   شتی آلوده،       اگر چه در مقای شت گاو گو صرف گو شی از م ناچیزی خطر نا

شد )       سطی ارزیابی  سطب متو سنها در  شت     ( 65خطر برآمده از این واک سئله گو اما م

شتی عفونت زا را در مرکز توجه اذهان عمومی قرار  بالقوه   ویالدادند. هزاران  گاو گو

سن در  ۀآلود سه ها باقی ماند و تا دانه آ  واک سن مو  خرقف صرف   رجود دواک انبارها م

شرکتهای دارویی را     ض    شد. اقدامی که  ضرر مالی )آن هم  شانی و  سود(   رر از پری از 

 نجات داد و چنان کرد که جامعه از خطر واکسیناسیون کودکانشان آگاه نشوند.

  -چنانچه واقعًا واکسووون مسوووئول پیدایش واریانات جدید بیماری کرویتزفلت            

شت گاو و    شد، تحریم گو شت وا    ضربه  یاکوب با صنعت گو شد،  رای که بر پیکر  د 

 کامالً غیرقابل توجیه است.
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 نداد رخ  اپیدمی که هرگز -5-9

  گوشووتیاکوب به خاطر مصوورف  -نانچه واریانت جدید بیماری کرویتزفلت چ

وی واریانات جدید بیماری  به جنون گاوی ایجاد شده بود، انتظار می رفت تا الگآلوده 

 گوی موجود برای اپیدمی جنون گاوی باشد.یاکوب تابع ال ۔ت لزفتکروی

شده برای حذف عفونت زایی از زنجی بنابر   هراین، بیش از این که تمهیدات اجراء 

با واریانات جدید                  ند باعت کاهش در موارد بیماری شوووود، اپیدمی که  غذایی بتوا

  یاکوب با تعداد اندکی بیمار آغاز شده بود می بایست به سرعت -بیماری کرویتزفلت 

 به صدها و سپس هزاران مورد افزایش یابد.

سال، تعداد موارد واریانات جدید بیماری کرویتزفلت     سه   یاکوب -در نخستین 

نفر بود که در سووال بعد به ده مورد افزایش یافت. در سووال سوووم تنها ده مورد دیگر  

سال     شت و در  سته به منبعی که ارقام از آن اقت  14 - 16، 1998وجود دا باس  مورد )ب

سختی می تواند حکایت از یک اپی    شد. علیرغم پیش بینی   شده( که به  شته با دمی دا

شد و در       شی دیده ن سل صورت گرفت کماکان افزای ؛ 1999هایی که برای زوال یک ن

 تنها هشت مورد وجود داشته است. 1999تا سی و یکم اکتبر 

مسلماً جایزه نگون بخت ترین فرد جهان را بایستی به مردی فرانسوی داد که در  

طول عمرش هرگز زادگاهش لیون را ترک نکرده بود و تنها از بریتانیا دیدن کرد. این      

صطالح     سی بود که قربانی به ا سانی »مرد دومین ک جنون  (. 66شد ) « جنون گاوی ان

نسوی تشخیص داده نشده بود و حتی امروز در    گاوی در زمان ابتالی او در گاوان فرا

 موارد اندکی از گاوان این کشور تأیید شده است.

شاید هزاران مورد، پیش از آن که جنون گاو        شتری،  سیار بی سلماً تعداد ب   به یم

 سایر کشورهای عاری از آن اشاعه یابد، می بایست در بریتانیای کبیر دیده می شد، به
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صوص که به ما گفته ان  شتی    خ شت گاو گو لوده آد تنها یک پرس همبرگر از گو

 شدن هر فرد کافی است.  برای آلوده 

زنند به مصووورف    در مقایسوووه با همبرگرهای وارداتی از بریتانیا که حدس می        

 سوووی رسوویده، هیب می دانید که مردم بریتانیا چه تعداد همبرگر آلوده را قربانیان فران

 بدون هیب زیانی خورده اند؟

 یاکوب -ن قربانیان واریانت جدید بیماری کرویتزفلت س -10-5

ستین مورد واریانت جدید  شخیص  -بیماری کرویتزفلت  وقتی نخ داده   یاکوب ت

شد، دولت بودجه مطالعاتی جهت بررسی تفاوت در عادات غذایی جوانان را تصویب 

رف مص  بیشتری  ن مطالعه نشان داد که جوانان بیف برگر و سوسیس و کالباس   کرد. ای

شتر برای آنان بود )  سئله     (. 67می کردند و این به منزله مخاطره بی ضمن این که این م

شتر از بزرگساالن همبرگر )از گوشت گاو( می       بدون شک حقیقت دارد که جوانان بی

آنان اسووت، اگر عاملی   خوردند و مسوولماً خطرات بیشووتری از جانب همبرگر متوجه

 یاکوب باشد.-ویتزفلتعفونی مسبب واریانت جدید بیماری کر

ضر تغییر کرده     سل حا سل قبل آالیش     عادات غذایی در ن سه با ن ست. در مقای  ا

صرف می  1خوراکی ستدالل کرد     حیوان کمتر م شود. اما به همین دلیل هم می توان ا

 رفمص  راند که د که کهنساالن بیشتر آالیش الشه می خورند. دانشمندان اطمینان داده    

ماهیچه و همبرگرهایی که بطور روز افزون از گوشوووت بدون چوبی تهیه می شووووند 

خطری وجود ندارد. اما در آالیش خوراکی الشه، بافتهای بالقوه خطرناکتری نظیر مغز  
_______________________________________________ 

1 Offai = مغز، زبان، جگر، دل و قلوه. 
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چه  .وجود دارد باشووود، مغز             چنان نت زا  مل عفو عا کافی  قدار  حاوی م یک همبرگر 

 خواهد بود؟چقدر خطرناک تر خوراکی 

ساالن   شتر کهن سیار     لتمای بی سایر اندامهای ب  ده دارند، پسوآلبه خوردن مغز و 

 یاکوب به احتمال بیشوووتر یابد در میان -انت جدید بیماری کرویتزفلت واریمسووولماً 

 سالمندان دیده شود.  

  ا زمانزیرا تاین جوانان نیستند که کمترین هزینه را به تغذیه اختصاص می دهند، 

یه می شوووند، ولی مسووتمری بگیران و بازنشووسووتگان با  تحت تکفل والدین تغذ بلوغ

دقیقاً همان  ؛ورده های گوشووتی ارزان سوور می کنند گوشووتهای ارزان قیمت تر و فرآ

نسووبت به  محصوووالتی که از نظر ما خطرناکترین مواد هسووتند. کهنسوواالن همچنین  

 نوجوانان سالم و تندرست حساسترین گروه در برابر عفونت هستند.

 ارتباط با گوشت گاو عفونت زا عدم  -11-5

یاکوب در بسووویاری از    -خیلی جالب اسوووت که واریانت جدید کرویتزفلت           

گیاهخوران ایجاد می شوووود. چنانچه به آنهایی که از این بیماری جان باخته اند توجه 

شگفت انگیز خودنمایی می  سال     کنیم، مجموعه ای  سابقه در  کند. یک گیاهخوار با 

تجاوز از دوازده سال دست به گوشت هم نزده بود، جان خود را    در حالی که م 1998

از دست داد. یکی از اولین موارد هم دختر جوان مسلمانی بود، گر چه گیاهخوار بود،   

شتر بنا  بی ۀاو گوشتی نمی خورد. اما با مکاشفبه لحاظ رعایت مسایل شرعی گوشت گ  

اش معلوم شد که ممکن است این دختر کنسرو گوشت گاو گوشتی        به اظهار خانواده

افتاده   از قلم روان علت احتمالی پذیرفتند. آنچه به نظعنبه خورده باشووود. این نکته را 

 این نوع گوشت تقریباً از آمریکای جنوبی وارد می شوداین است که 



 

83 

 

 

  ش هرگزباز هم نهایت بدشانسی است که کسی که برخالف غالب افراد جامعه ا    

گوشت گاو نخورده پریون عفونت زای سرگردان را در گوشت وارداتی آن هم از یک 

 کشور عاری از جنون گاوی دریافت کند!

سه نفر مثل قمار      ضیب دادیم، حکایت این  سوی که قبالً تو   به همراه آن مرد فران

رگ بز ۀاند و موفق به بردن جایز بازانی اسووت که فقط یک بلیط بخت آزمایی خریده 

م یکبار در هفته در بازی شرکت می می شوند. در حالی که مردمی هستند که دست ک   

 پوند هم برنده نمی شوند. 10کنند و هرگز 

جان باخت، یک گیاهخوار تمام عیار نبود. او   1998یک قربانی دیگر که در سال  

می رفت، همیشووه  1خورد. وقتی با دوسووتانش به شووعب مک دونالد شووت گاو نمیگو

جیه کردند که وی یک وقتی فرآورده    سوووفارش می داد. این بار هم این گونه تو    مرغ

 های گوشت گاو را مصرف کرده است.

به فراموشووی سووپردن این موارد، سوواده تر از توجیه آنها با هر چیزی به غیر از    

س « آلودگی فقط با یک لقمه»همان نظریه قدیمی  ت. برای حمایت از این نظریه گفتها

شته، آنها که برخورد قبلی      اند که مم ست مواجهه مرتب با گوشت اثر حفاظتی دا کن ا

سانی که مرتباً        گو با سریعاً در برابر بیماری از پای درآیند، لذا ک شته اند  شت گاو ندا

 کنند نسبت به عفونت مصون هستند. شت گاو مصرف میگو

اظ به لح  یاکوب  -واریانت جدید بیماری کرویتزفلت        کامل موارد   ۀگر چه مطالع    

حرمت زندگی خصوووصووی بیماران دشوووار اسووت، برخی از همانندی ها بین بیماران  

ممکن اسووت در یافتن رابطه مشووترک بین موارد بیماری به نتای  ثمربخشووی برسوود.  
_______________________________________________ 

1 MC Donald’s 
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اط رتبا جدای از مسأله واکسن که قبالً ذکر گردید دو رابطه دیگر هم وجود دارد، یکی

ز( موآدست   اتن یا داشتن تعداد زیادی حیوان با حیوانات ) کار در مراکز پرورش س 

 و دیگری فراوانی ورزشکاران تندرست در میان قربانیان است.

 مواجهه شغلی  - 5 -12

سرایت بیماری جنون   شد هیب     هنگامی که ناگهان خبر  شر  سانها منت گاوی به ان

به اندازه خدمه کشوتارگاهها و سوالخها دچار نگرانی نشود. هر روز این افراد در     کس

شدند، کار می کردند. آنها دستکش    میان انبوهی از بافتهای مغزی که کشنده تلقی می 

پوشووویدند و همواره در تماس با تکه های بافتهای مغز، نخاع و            یا لباس محافظ نمی   

ساس می کردند که همگی محکوم به   سایر بافتهای مهلک بودند. آنها می   ستی اح  بای

 فنا هستند. 

البته تمام این بافتها خام و نپخته بود و به راسوووتی چقدر مغز نپخته از گوشوووت    

ستقیمی به       ست، معبر م شی بر روی پو خطرناک تر و مهلک تر بود؟ هر برش یا خرا

لقی میت1( و حتی اسووتنشوواق در آن محیط همچون بازی با مرگ  68داخل بدن بود )

ستقیماً به مغز راه دارند و هیب یک از      شد، چرا که مجاری بینی و بی تردید چشمها م

امکانات دفاعی دسوووتگاه گوارش را هم ندارند. به اصوووطالح ثابت شوووده بود که راه 

ست )      سایر راههای ورود ا سیار کم اثر تر از  کردند  (، و هنوز گمان می34خوراکی ب

از پروتئین بدچین خورده می میرند. با این نظریه،      که مردم پس از خوردن یک لقمه   

فقط زمان کافی نگذشوووته بود که هنوز کارگران کشوووتارگاه زنده مانده بودند! زمان                

گذشووت و هنوز کارگران کشووتارگاه زنده هسووتند، در حالی که سووایر افرادی که کمتر  
_______________________________________________ 

1 Russian Roulette 
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اسوووت که از   می رفت، مرده اند. این حالت کامالً مغایر آن چیزی       احتمال مرگ آنها  

  رفت. انتظار می« خوراک عفونت زا» نظریه 

 عدم سرایت جنون گاوی به سگها -13-5

 چه حیوانی در معرض بیشووترین خطر ابتالء به جنون گاوی فرض شووود آن نناچ

 غذای ۀیزی را می خورند، غالباً ته ماندسوووگها تقریباً هر چحیوان سووون خواهد بود.

شان را    ست  صاحبان خوان می جوند، کاری خطرناک بنابر آنچه از می خورند و مرتب ا

ه می یفهمیده ایم. بسیاری از سگها با آالیش الشه خام تغذ« گوشت با استخوان»بحو 

 کنون یک سن هم بیماری پریونی نشان نداده است.شوند. علیرغم همه اینها تا

سووگهای شووکاری پیش از آنکه قانون این کار را منع کند، در خدمت دامپروران  

ه برای جمع آوری احشووام تلف شووده انجام وظیفه می کردند. قطعات الشووه خام  بود

 نصیب سگهای شکاری می شد.

ست               ستند و ممکن ا سند ه شکل پ سی و م سوا سیار و از طرف دیگر گربه ها ب

شووت  گو موشووها و پرندگان را خام بخورند ولی احتمال نمی رود که خیلی از آنها مزه

شند. و با    این وجود گربه ها با جنون گاوی ارتباط پیدا کرده اند خام گاو را چشیده با

وسوم به آنسفالوپایی اسفنجی گربه   مورد مشابه در گربه سانان، م   40و تا کنون حدود 

با این حال، فرض را بر این گذاشتند که تمامی موارد  (. 69سانان مشاهده شده است )    

 از غذای آلوده گربه ناشی شده باشد.

ضیحی به غیر از وجود سد بین گونه  بیماری در سگها هرگز تو برای فقدان کامل 

به هم  رای در مورد سوون و گاو احراز نگردیده اسووت. اما گربه، گاو یا انسووان چقد 

 دنراه خورمه گونه های حیوانی به راحتی از     نزدیکند، آن هم در حالی که معتقدیم ه    

 به جنون گاوی مبتال می شوند؟
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  یا کوب  -ه واریانت جدید بیماری کرویتزفلت      شددواهد برای ابتال ب    -14-5

 ناشی از مصرف یک سم ارگانو فسفره  

 1یاکوب در یوتا-بیماری کرویتزفلت  -1-14-5

ض 1999ر د  ش گالت ، ایاالت متحده به تدری  توجه خود را به مع   ت بریتانیایو

  -تکرویتزفلنشانه های شبیه بیماری   ساله از ایالت یوتا   30مردی  کبیر مبذول داشت. 

یاکوب را نشان داده بود و وحشت از اینکه مبادا نخستین آمریکایی به واریانت جدید    

شد به افکار عمومی راه یافت.   -بیماری کرویتزفلت  شده با ض یاکوب مبتال  مین های ت

 زیر سوال رفت. داًدبودن تمامی گاوها از جنون گاوی جایاالت متحده مبنی بر عاری 

شته بطور   سن بیماری از این گذ   همزمان و غیرمنتظره ای رقم باالیی از قربانیان م

وب  یاک -یاکوب در یوتا ظاهر شووود. شوووش مورد بیماری کرویتزفلت  -کرویتزفلت 

میلیون اسووت حال آنکه نسووبت به رقم طبیعی   2مشووخص گردید؛ جمعیت یوتا تنها 

باال     ه  شووویوع یعنی یک نفر در هر میلیون، قطعاً  ع تر بود. گردهمایی و بحث دی دای مت

صرفی متمرکز بودند. به لحاظ وجود     شت م   صورت گرفت که همگی بر ارتباط با گو

ریونی پ روز بیماریتحده آمریکا و باال بودن میزان بگوزن در برخی نواحی در ایاالت م

گوزن حساس   آنها به ویژه در مورد مصرف گوشت در میان 2تحلیل برندۀ مزمن گوزن

 شدند.

مان ه مزمن شایع نیست! دوباره   ۀبیماری پریونی تحلیل برندی یوتا اما در گوزنها

ست گوزنها در حال طی دور بحثهای قدیمی درگرفت ک و  بوده اند نهفتگی ۀه ممکن ا

یاییها،  بریتان یوتا بی خبر گوشوت آنها را خورده باشوند. به خاطر جر و بحثهای  ۀ سوکن 
_______________________________________________ 

1 Utah 

2 Chronic Wasting Disease (CWD) 
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باطی خورد زدند تا به ارتآمریکاییها شتابزده دست به تفحص و ردیابی زنجیره غذایی   

 برسند که در خود بریتانیا هم وجود نداشته است.

شمالی فاجعه ای در مرکز دولتی تحقیقاتی نظامی رخ        سال قبل در یوتای  سی 

داد. نشت گاز اعصاب شبیه آفت کشهای ارگانوفسفره، منجر به تلف شدن گوسفندان        

 (.  20شد) اسکرپیاطراف مرکز از نوعی بیماری شبیه 

ر این  د ارتباط بالقوه ای د  اگر به خاطر رعایت حال بریتانیای کبیر نبود، ممکن بو       

ست قربانی  بباره  ساله بیماری کرویتزفلت    30یابند. در زمان وقوع این فاجعه ممکن ا

یا کوب، جنین یا طفلی نوزاد بوده باشد؛ یعنی در سنینی که به سموم محیط اطراف     -

سال مدت قابل قبولی برای بروز بیماری از بدو            سی  صله زمانی  ست. فا ستر ا سا ح

را در مورد  مواجهه فرد می باشووود. با این حال تا آنجا که من می دانم هیب ارتباطی         

 ی قرار ندادند.توجه و بررس
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 جنبه اقتصاد سیاسی جنون گاوی -6

مشکل بتوان فهمید که چرا برخالف بسیاری از تردیدها در مجامع علمی، نظریه    

شیوه هدایت      شد. البته با عنایت به  سرعت و با این قوت پذیرفته  غذای آلوده به این 

شورهای جهان بهتر می تو  جیه  ان آن را توعلم در بریتانیای کبیر و در حقیقت عمده ک

،  1«سیمای روحانی»دان وجود دارد. هنوز آنها را در کرد. ابهت خاصی در مورد دانشمن 

صور می  سقول در نظر می آورند. عوام الناو عالمان بی عمل و باهوش محیرالع کنند ت

های بسیار عجیب  هاید که علما و دانشمندان بر آنچه می کنند اشراف دارند، و حتی دو

  ا به ندرت تردید می کنند.و غریب آنه

رسوویده اسووت. دانشوومندان نیز  اکنون وقت در هم شووکسووتن این باور کاذب فرا

همچون سووایر افراد هسووتند. در تحقیق خود بدان گونه عمل می کنند که یک نفر در  

کارخانه یا دفتر کارش کار می کند. آنها کار می کنند، با همکارانشووان درباره مسووایل   

پ می زنند و شووب هنگام نزد خانوادهایشووان بر می گردند. شووغلی   پیش پا افتاده گ

ست   شغلها   در ست که در دیگر  شبیه دیگر  . نابغۀ واقعی همانقدر در دنیای علم نادر ا

 . حوزه ها

آمریکایی که  2وقتی جنون گاوی نخسوووت ظهور کرد، به جز کارلتون گاجوسوووک

 رده بود کمتر دانشوومندیبرای کارهایش بر روی بیماری کورو، جایزه نوبل دریافت ک

راجع به بیماری های پریونی تجربه داشوووت. در بریتانیای کبیر هم تنها تحقیق پریونی 

سکرپی مربوط به  بود که آن هم از جایگاه واالی تحقیقاتی برخوردار نبود، به طوری  ا

 کردند.روی آن کار می« دولتی بهداشت دامموسسۀ » که تنها تعدادی دانشمند در 

_______________________________________________ 
1 Boffin image 

2 Carlton Gajdusek 
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شناخته شده است بدون آنکه هیب تهدیدی     اسکرپی صد سال است که    حدود سی 

برای انسان قلمداد شود. پیشرفت علمی اندکی در مورد علل یا مسیرهای ایجاد کننده      

سبتاً ناچیزی بدان    ی شد.  داده م بیماری حاصل شده بود و در میان تحقیقات اولویت ن

ت دام ه بهداش دانشمندان مؤسس   ون گاوی، مشکل به  طبیعی بود که با بروز بیماری جن

کار کرده اند، علیرغم این که کارهایشووان دسووتاوردی  اسووکرپیارجاع شووود که روی 

شمندانی ارجاع دهند که در    شت، و یا این که آن را به گروه دان شگاه مرکزی    ندا آزمای

مشوووکل وزارت  دامپزشوووکی وزارت کشووواورزی کار می کردند زیرا این مسوووئله را

 ند.کشاورزی می دانست

مثل اینکه جشن عروسی    گذاشت،  وقتی که تعداد موارد جنون گاوی روبه فزونی 

شند،            شغل خود بهترین افراد با شد. به جای اینکه برای  سیده با شمندان فرا ر این دان

 گویی زمان مناسب و مکان مناسب برایشان فراهم آمده است.

العات فراوانی   مط  از قرار معلوم وجوه تحقیقاتی پایان ناپذیری سووورازیر شووود.      

طراحی، تأمین اعتبار و اجرا شوود که غالباً آن قدر کم به آنها اندیشوویده بودند که نتای   

 یماریببی معنی بدست می آمد. از جمله این تحقیقات ، بررسی احتمال انتقال مادری 

سیار پرخرج و در  ن پروژه ای یک گله بزرگ گاو بود. اما هنگامی که ۀبرگیرند بود که ب

ی در حال پیشوورفت بود آنها متوجه شوودند که قبالً این گله پودر گوشووت و   به خوب

استخوان بالقوه آلوده خورده است و بنابراین، هر نتیجه ای هم که به دست آید قطعی    

 (.70نخواهد بود)

 درخواست بودجه -1-6

بدون آن            که  ند  طایی متکی هسوووت بارات اع به اعت قات  ندان برای تحقی  دانشوووم

بوده امکان خرید مواد شیمیایی یا استخدام کاردان )تکنسین( و انجام    دستمزدها اندک  



 

 جنون گاوی90

 

 

شود. احتماالً بزرگ   سر نمی  جنون ۀترین اثر زیان بخش در جریان فاجعامور تحقیق می

این شیوه از اعطای اعتبارات وارد آمده باشد. در بریتانیا بیشترین میزان     ۀگاوی از ناحی

مانی         یه در های خیر گاه بارات از بن های دولتی نظیر وزارت       اعت مان یا برخی سووواز

وشووورای تحقیقات  ،2، شووورای تحقیقات علمی بیوتکنولوژی و بیولوژی 1کشوواورزی

 تأمین می شود. 3پزشکی 

برای دریافت بودجه الزم می بایسووتی طرح پژوهشووی پیشوونهادی را ارائه کرد که  

ساعت ها جستجو و تهیه       ستلزم  شنهادی، خود م شتهای فرا تهیه این چنین پی وان یاددا

شمندانی        شد.طبعاً هیأت مزبور متشکل از دان پیش از ارسال آن به هیئت بررسی می با

 است که تصور می شود بیشترین آگاهی را در زمینه پژوهشی مربوط داشته باشند.

تعجبی ندارد که در بسوویاری موارد دانشوومندانی که قبالً مقادیر هنگفتی از بودجه  

دهاین هیئت ایکرده اند به بررسووی این درخواسووت ها بپردازند.  تحقیقاتی را دریافت

های  های تحقیقاتی خوب و متوسط را ارزیابی می کند. بنابر اصل متداول، درخواست   

شود. در حالی که رد می استینافشانسی برای تقاضای  گروههای تحقیقاتی بدون هیب 

ند، خارج از تناسب اعتبار اعطاء  به دانشمندانی هم که قبالً مبالغ زیادی دریافت کرده ا 

می شووود. عموماً دانشوومندان هم از ترس اینکه مبادا در آینده از دریافت بودجه های  

 دیگر محروم شوند، اعتراضی و گالیه ای نمی کنند.

_______________________________________________ 
1 Ministry of Agriculture, Fisheries & food = MAFF 

2. . Biotechnology & Biological Science Research Council = BBSRC 

2 Medical Research Council = MRC 
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صاص می        سال اخت سه  معموالً اعتبارات مالی فقط برای مدتی کوتاه مثالً یک تا 

عیت اسووتخدامی منجر می شووود و همواره و یابند، که خود به عدم قطعی شوودن وضوو

صاحب بودجه تحقیقاتی       شمندی برای ت ست بودجه، هر دان شاکش درخوا مکرراً در ک

کمی که وجود دارد، به نوعی وارد جنن می شوود. بودجه مزبور به اسوتناد اسوتحکام    

داده های اولیه اختصواص داده می شوود که خود مسوتلزم مخارج هنگفتی برای انجام    

قاتی  ر تحقیاولیه یا نیازمند مواد یا بافتهای گرانبهایی اسوووت که بدون اعتبا              کارهای  

کمکی هم بدسووت آوردن چنین اطالعات اولیه ای بی نهایت دشوووار اسووت. اما هیب  

ست که نه راه پ     ضی ا ضعیت متناق می سبدون ارایه نتای  اولیه در کار نخواهد بود؛ و

 .ماند نه پیش

نه تنها در چنین زمینه ای بلکه در زمینه های   بسوویاری از دانشوومندان برجسووته  

بیشمار دیگری با این معضل مواجه شده اند، علیرغم این که جزء بهترین ها بوده اند.    

ای نخواهند شوونید، با این همه این دانشوومندان می بایسووتی   نه گالیهگومردم هم هیب 

س   ست آورند و زندگی ک انی که حقایق  بخور و نمیری هم برای امرار معاش خود به د

 را رو کنند بی ثبات خواهد بود.

 اینکه چگونه باید به انتشار افکار خود پرداخت ۀنکاتی دربار -2-6

ست که مطالب خود را در دنیای علم       سب کمک های موجود آن یک راه برای ک

شار آنها حتی االمکان به       ست انت سر می گردد. نخ مطرح کنید که خود به دو طریق می

است. روش  «NATURE»متعدد ترجیحاً در مجالتی معتبر همچون صورت مقاالت 

شتر سخنرانی   شد. هر  حتی االمکان در کشورهای مختلف می  ها دیگر ارایه هرچه بی با

ه ک« آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی  »و « مؤسسه بهداشت دام   »دو روش توسط محققین  

شد    کنند، بر روی پریون کار می شی به کار گرفته  تقریباً  به طوری که .به طور ثمربخ
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شد. اما هنگام مطالعه این       صرف چاپ این یافته ها می  صفحات  هر هفته انبوهی از 

سیاری        مقاالت معلوم می ستند که از ظاهرشان برمی آید. ب شود که همواره آن گونه نی

صرفًا عناوین           شده،  سی  شابه بوده که با اندکی تغییرات بازنوی سبتًا م از آنها مقاالتی ن

شده     متفاوت شر  ضافی منت شته و با اندکی اطالعات ا صوالً م  ی دا ست مق اند. ا اله مکن ا

ر تولید علم تأثیر کاذبی ب ۀیگری ارسال و چاپ شود که در مقول  د ۀای دوباره به نشری 

 جا می گذارد که گویی تحقیقات زیادی انجام گرفته است.

 «ه بهداشت دام مؤسس   »مقاله ای که فقط توسط  500از میان حدود  لاثبه عنوان م

 شود: راجع به تحقیقات پریونی منتشر شد به دو مورد اشاره می

1.Fraser, Jeffrey, Halliday (1995): Neuronal Loss in scrapie - 

infected mice revealed by morphometric analysis 

,Neuropathology and Applied Neurobiology, 21:157.  

2.Fraser, Jeffrey, Halliday, Fowler, Goodsir, Brown (1995): 

Early Loss of neurons and axon terminals in scrapie affected 

mice revealed by morphomerty and immunocytochemistry, 

Molecular and Chemical Neuropathology, 24 924–524:  

اه دیگر ست. رکنید که یکی نسبت به دیگری، فقط قدری مختصرتر ا   مشاهده می 

ارتقاء شخصی، در اعطای اعتبارات مالی به مقاالت نهفته است. ظرف دهه اخیر آنچه    

قابل توجه می نماید آنسوووت که در مقاالت مربوط به جنون گاوی و دیگر زمینه های 

ند به کثرت نام            تحقیقات علمی که بودجه های خوبی را به خود اختصووواص داده ا

ست.      شده ا سیار توجه  شده ای، هر چند     مؤلفین ب سی  غالباً در باالی هر مقاله بازنوی

شتری را در باالی آن قطار      ست، نام مؤلفین بی شابهی ارایه کرده ا مطالب و اطالعات م

سختی می توان باور کرد که هر محققی که نامش در مقاله آمده اثر مهمی   کرده اند. به 
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ت متعدد، فهرسووت قابل  در آن مقاله داشووته اسووت. ولی آمدن نام هر محقق در مقاال 

شمندانی که       شتر دان شارات را برایش به ارمغان می آورد؛ در حالی که بی توجهی از انت

اند، از این مزیت محروم    بخت عضوووویت در یک گروه تحقیقاتی بزرگ را نداشوووته       

 هستند.

  کتابهایی پیرامون بیماریهای پریونی و بسووویاری فعالیتهای خودجوش انتشووواراتی

نه کار   گو رم هانج ابیم. جای تعجب اسوووت که چگونه وقت      زمینه می یا  یگر در این د

مطالبی   Natureتجربی را پیدا می کنند. با این وجود، آنها مرتبًا در نشوووریاتی نظیر        

یتری انجام م ی بسیار جالب الی که سایر دانشمندانی که کارها  انتشار می دهند. در ح 

شار محدودتر فر  دهند، تنها در مجالتی سان  ب ی کنند.ضت ابراز عقیده پیدا م با انت دین

 هر نقطه نظر مخالفی در نطفه خفه می شود.

 آیا این تدابیر کارآمد بوده اند؟ -6 -3

فهرسووت دریافت کنندگان کمکهای هیئت دولت بریتانیا مضوومون جالبی در این   

سالهای     32دهد. از حدوداً  زمینه ارایه می صاص یافته برای  ا ت 1997میلیون پوند اخت

 -، آزمایشوووگاه مرکزی دامپزشوووکی، واحد نظارت بر بیماری کرویتزفلت (71) 2002

میلیون آن را دریافت کردند. از مقدار باقیمانده هم  25یاکوب یا مؤسسه بهداشت دام    

ست واحد              سرپر شغله ای که  شد؛ مرد پر م سور جان کالین   صیب پروف شتر آن ن بی

ملی  ی بیمارسووتانررمند، مشوواور افتخان با سووی نفر کانروژنتیک کال  سوولطنتی لند

  سرپرست واحد پریونعصب شناسی و جراحی اعصاب، و به تازگی سرپرست واحد     

MRC  نفر پرسووونوول می بوواشوووود. وی اعتبووارات مووالی خوبی از   50 - 60بووا

WellComeTrust   یکی از محققین اصوولی آن اسووت( و همچنین از سوووی   )وی

نایب رییس گروه عالی جنون گاوی اتحادیه          اتحادیه اروپا دریافت می کند. کالین         



 

 جنون گاوی94

 

 

اروپا اسوووت که اختیار اعطای اعتبارات این اتحادیه را برای امر تحقیقات دارد. وی          

همچنین یکی از اعضای کمیته مشورتی آنسفالوپاتی اسفنجی شکل می باشد. تعجبی        

سر راه دریافت بودجه الزم برای تحقیقاتش ند    شکلی بر  شته  اندارد که کالین  هیب م

 باشد.

 کمبود اعتبار مالی برای نظریات دیگر-1-3-6

بسویاری از نظریات مربوط به علل جنون گاوی هرگز تأمین اعتبار نشوده اند. اما     

یان فراوان برای نظریه       باط م »با وجود حام وجود بین ارگانو فسوووفره ها و جنون   ارت

یا این مواد        به امر کشوووف اینکه آ ندک  ند علت   می توان گاوی، هیب مبلغی هر چند ا

صاص    شند، اخت شمندانی که دریافتی      جنون گاوى با ست. به لحاظ این که دان نیافته ا

ند و کن خوبی داشووته اند هر گونه احتمالی مبنی بر دخالت ارگانو فسووفره ها را رد می

به این دلیل که هر درخواستی برای اعتبار مالی می بایستی از زیر نظر همان دانشمندان 

راوان، فپول نیابد. با این همه و به رغم وجود  ی ندارد که پولی اختصاصذرد، تعجببگ

 هرگز این مبالغ کفاف همه افراد را نخواهد کرد.

 تدابیر خوف انگیز کارساز؟! -2-3-6

شکل          سفنجی  سفالوپاتی ا شورتی آن ضای کمیته م شترین کمکها را غالبًا اع که   1بی

ی، انحصار عضویت آنها در این گروه کنند. به لحاظ مشاور دولت هستند، دریافت می

رسوووانه های گروهی سوووؤاالت خود را از اینها می پرسوووند. اکثریت قریب به اتفاق       

 طرحهای تحقیقاتی آنها اعتبارات مالی خوبی دریافت می کنند.

_______________________________________________ 
1 Spongiform Encephalopathy Advisory Committee 



 

95 

 

 

سور جفری آلموند  شتاق بود تا در این زمینه که آیا این جنون گاوی بوده    1پروف م

سفند من  صورت ا   که به آرامی به گو شده و به  سکرپی تقل  ا نه، کرده ی خودنمایی می ا

تحقیق کند. متأسوووفانه این موضووووع حتی در میان همکارانش در کمیته مشوووورتی          

 اهمیت تلقی نشد تا هزینه کالن آن را توجیه کند. آنسفالوپاتی اسفنجی شکل با

انگیز درباره خطرات تغییر شوووکل     ناگهان در مقاالت زیادی داسوووتانهای هراس      

د؛ تا عاقبت بودجه این کار نیز تأمین شوود. منتشوور شوو( 72) اسووکرپیجنون گاوی به 

ضربه ای به     احتماالً سورآلموند برایش زیاد مهم نبود که این تیترهای خبری چه  پروف

ه در یاد شوود زند. چیز زیادی برای توجیه تحقیق صوونعت بیمار پرورش گوسووفند می

دست نبود، چرا که پیش از آن در یک مطالعه مقدماتی هیب موردی از جنون گاوی در 

گوسفندان دیده نشد. آلموند جسارت را به حدی رساند و اظهار داشت که این حالت       

آنقدر نادر اسووت که محتاج گوسووفندان بسوویار بیشووتری برای مطالعه به منظور ردیابی 

 بیماری است.  

شی با بودجه  بنابراین ط شواهد مثبت    2رحی پژوه میلیون پوندی بدون هیچگونه 

اولیه تصووویب شوود، در حالی که درخواسووت بودجه های تحقیقاتی کمتری که برای  

پژوهش در زمینه نظریه های دیگر در مورد جنون گاوی که طرفداران زیادی هم دارد، 

  می شوند. قدماتی ردصرفاً به لحاظ بی پولی طراحان آنها برای انجام مطالعات م

هماهنن با جنون گاوی افزایش یافته باشوود   اسووکرپیدال بر اینکه ا هنوز مدرکی

 هد وجود ندارد. بودجه انجام این تحقیق )طرح پیشوونهادی پروفسووور آلموند( پس از 

ستخوان، همان پروتئین دامی که می گفتند       شت و ا سال از اعمال تحریم بر پودر گو

ص    شاء بیماری است، ت به  باالی یکسال  ۀشد. در حالی که به ندرت گوشت بر   ویبمن
_______________________________________________ 

1.Jeffrey Almond 
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ند به شو  مصرف انسان می رسد، و در بین آنهایی که به منظور تهیه پشم نگهداری می    

زحمت می توان گوسفندی یافت که حتی زمان تولدش به زمانی برسد که به اصطالح 

حتی اگر  وجود داشووت. گوسووفندی با این سوون نادر اسووت.« خوراک دام عفونت زا»

جنون گاوی بدون آن که ما متوجه شووویم، به گوسووفندان منتقل شووده بود، با همان   

 گوسفندان مبتال منقرض شده است.

 مضایقه صنایع از تأمین مالی -3-3-6

تن  یافمعموال وقتی بیماریهای جدید ظهور می یابند، شووورکتهای دارویی به امید          

قیق داشووته باشوود، خود اقدام به تح ه همراه درمان دارویی که سوووددهی اقتصووادی ب 

ستثناء می شاخۀ نیکوکاری Welcome Trust کنند.به ا  ، Welcome  که بودجۀ پر

نوی شوویمیایی به تحقیقات در مورد جنبه کالین  داد، عدم تمایل شوورکت هاوپیمانی 

 تیاکوب قابل توجه اسوووت. تحقیقا       -گاوی و واریانت جدید بیماری کرویتزفلت         

روی امکان درمان این بیمارها توسوووط بنگاههای دولتی یا اتحادیه اروپا تأمین شوووده 

اسووت. برای بی عالقگی شووگفت انگیز شوورکتهای دارویی در تحقیق روی این زمینه  

احتماالً دو توجیه وجود دارد، نخسووت آنکه هیب گونه سووود اقتصووادی برایشووان قابل  

مانهایی سوورمایه گذاری می کنند که فواید پیش بینی نبود و این شوورکتها تنها روی در

اقتصادی برایشان متصور باشد؛ دومین و شاید شوم ترین دلیل این کار آنست که آنها         

 -از مشووخص نشوودن علل واقعی جنون گاوی و واریانت جدید بیماری کرویتزفلت  

ل یافتن  ایاکوب، به لحاظ اینکه مبادا پای آنها را به میان آورد، خشنود هستند. با پر و ب  

نظریه پودر گوشت و استخوان در توضیب اپیدمی و تجلی گذر از سد گونه ای آن به      

لت          ید کرویتزف جد نت  یا یاکوب هیب تحقیق دیگری روی سوووم    -صوووورت وار

رفت. چنانچه معلوم می شوود که جنونارگانوفسووفره یا محصوووالت دارویی انجام نگ
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واکسوون یا مواد شوویمیایی   گاوی نه توسووط پودر گوشووت و اسووتخوان بلکه از طریق 

می افتاد. دامپروران  مصرفی در کشاورزی ایجاد شده، سیلی از ادعای خسارت به راه      

متوجه خواهند شوود که در بحران جنون گاوی ایرادی نیسووت و مسووئولیت به گردن   

دامپروران، صوورف می کند  دیگری می افتاد. به نظر می رسوود که برای همه، به غیر از

 ماند.بهمچنان معتبر باقی « ام عفونت زاد خوراک»که نظریه 

ید این چنین خوراک          خاطر تول به  که  ندگان خوراک دام  یدکن های    همچنین تول

شرکتهای کوچکی هستند که منابع مالی الزم برای        آلوده شوند،  شمرده می  ای مقصر 

سته از کارهای علمی را ندارند که بتواند بی تأثیر     ودرپ بودن سرمایه گذاری در آن د

 گوشت و استخوان را در بروز جنون گاوی به اثبات برساند.

 رسانه های جمعی به نقشی -4-3-6

به عنوان علت واریانت  « گوشت گاو عفونت زا  ۀنظری»های گروهی روی  رسانه  

شتند و پیش بینی بدبینان   یاکوب فوری ا -جدید بیماری کرویتزفلت  شت گذا  تنی ۀنگ

را منتشوور کردند. هر زمان که از « کامل یک نسوولزوال »چند از دانشوومندان مبنی بر 

 لحاظ خبری بیماریهای پریونی جالب توجه می شووود، با همان دانشووومندان پرکار در

 بیماریهای پریونی مصاحبه می کردند.

  بدینسووان رسووانه های گروهی نظریه های این دانشوومندان را صوورفاً با هیاهوی  

 می، به عنوان حقایق جلوه می دادند. تبلیغاتی و نه به استناد مدارک و شواهد عل

تمال  ای درباره اح برخی نشریات تخصصی با شمارگان کم با حقایق نگران کننده    

ز گاوی در مواد دارویی روبرو شده سرپوش نهاده شدن بر روی کاربرد عصاره هیپوفی   

اند. درباره خطرات این محصوالت، پیشتر از این در این مقاله بحو شده است. گروه      
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سنها یا     تح شاهد درباره احتمال اینکه واک ساعتها افرادی را به عنوان  قیق جنون گاوی 

های دارویی بتوانند نقش عمده ای در بحران جنون گاوی یا واریانات   سووایر فرآورده

د بازجویی قرار داد و مدارک یاکوب داشووته باشووند، مور  -جدید بیماری کرویتزفلت 

ست آمده ا  و محکم سانه خبری      قانع کننده ای بد شاگری، کمتر ر ست. به رغم این اف

اشتباهات دارویی باعو فاجعه   مطرحی بر روی این مطلب انگشت گذاشته است. اگر   

ست بنابرای  نجنو و کوبیا-جدید بیماری کرویتزفالت بروز واریانات  ن  گاوی بوده ا

ست           شد. این هم مطمئناً خبر داغی ا ستی تحریم می  سی هرگز نمی بای شت انگلی گو

 لی عمالً چه چیزی سر خط اخبار قرار می گیرد؟و

نامه          ، مجله ای   Farmersبه همین طریق ظاهرًا اتحادیه ملی دامپروران و هفته 

وم  دازد، نمی توانند از نظراتی که سووومپر ه به مسوووایل کشووواورزان و دامپروران میک

نده(  پاشا ارگانوفسفره را با این بحران )که جامعه دامپروری تحت پوشش آنها را از هم

پیشنهاد کرد که سموم ارگانوفسفره      1مربوط می دانند پشتیبانی کنند. وقتی مارک پردی 

سمیت و پروتئین         صرف ف شند و ارتباط بین م شده با ست باعو جنون گاوی  ممکن ا

پریونی می بایستی بررسی شود، عدم پشتیبانی این نشریات از نظریه او کاماًل مشهود         

 بود.

ای بقاء کامالً به سووفارشووی چاپ آگهی وابسووته هسووتند. مطبوعات کشوواورزی بر

بخش اعظمی از ستون آگهی های آنها با جزئیاتی راجع به آفت کشهای تازه یا متداول 

شرکتهای تولی    سایر داروهای تولیدی  شغال می     یا  شاورزی ا شیمیایی ک شود.  د مواد 

شاورزی دارو هم تولید         شیمیایی ک شرکتهای تولید مواد  شتر  د. وقتی  می کنن ضمنًا بی

ستودن فواید محصوالت متنوع از جمله افزایش محصوالت        شماری در  صفحات بی 
_______________________________________________ 

1 Mark Purdey 
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لوحی خواهد بود اگر  کشوواورزی یا بهبود بهداشووت دامها زیر چاپ می رود، سوواده  

عات           که مطبو باز کنیم. اگر نگوییم  به خطرات این محصووووالت را  حو مربوط  ب

ست ولی نعمت خود را گاز نگرفته   شاورزی د سبت به طرح   ک اند، در بهترین حالت ن

 تعهد عمل کرده اند. نظریه های دیگر در مورد جنون گاوی غیر مسئوالنه و بدون

 فه ای ، اسوووت که متعهد به منافع دامپروران     حر، اتحادیه   1دامپروران اتحادیه ملی  

 این اتحادیه هم برای باز کردن بحو ارتباط بین مصووورف سوووم      با آن حال،   اسوووت. 

  (.73فسفره و بحران جنون گاوی کار چندانی نکرد )ارگانو

زمانی که پردی قصوود داشووت به تحقیق راجع به نظریه اش بپردازد از جانب این  

اتحادیه هیب حمایتی صورت نگرفت. در عوض تنها تحقیقی که انجام شد با کمکهای   

اهدایی از جانب کشووواورزان و دامپروران ورشوووکسوووته جویای حقیقت یا از جانب   

یکوکاران بود. اگر اتحادیه ملی دامپروران هم کمی به این تحقیق می کرد. می شووود      ن

یه ملی دامپروران در برابر ن      حاد که ات فت  لت جنون    گ های موجود در مورد ع یه  ظر

 گاوی موضعی خالی از تعصب و جانبداری دارد.

ملی دامپروران از سووووی دولت از بین   ۀبه طور معمول سووولسوووله مراتب اتحادی

سته تعیین می    دارن سایر عناوین برج شوالیه گری یا  سئله   دگان عنوان  این  شود. این م

مپروران، دولت و صووونعت تولید مواد    ایراد را دارد که پیوندهای بین اتحادیه ملی دا     

شاورزی آن قد    ست که اجاز شیمیایی ک سله مراتب     ۀر قوی ا سل ابراز نظر مخالف در 

 دهد. مقامات را نمی

_______________________________________________ 
1  
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 ن تحقیقاتمحدودتر شد -5-3-6

وجود رابطه بین خوردن بافتهای عفونت زای گاوهای مبتال به         ۀهیب کس با نظری  

ست.      -جنون گاوی و بروز واریانت جدید بیماری کرویتزفلت  شده ا یاکوب متقاعد ن

به   «پریون عفونت زا » زینر؛ برنده جایزه نوبل و مبدع نظریه     ی پروحتی خود اسوووتانل 

یه علمی ارت    ناقض در توج ماری    باط جنون وجود ت یا ل کرویتزف گاوی و بی ب  کوت 

ی تشووریب کرد که (. در مصوواحبه با گروه تحقیق جنون گاوی ، و75اعتراف می کند )

صاص بودجه و ممانعت از   سی به بافتهای گاوهای مبتال    چگونه با امتناع از اخت ستر د

صور      ۀادام عه جنون گاوی مانب ست ت شده اند. ممکن ا شند که وی به   کارش  کرده با

 ست خواهد یافت.ت دقیقاحتمال بسیار قوی به ح

  مربوط به ماهیت خودایمنی جنون گاوی از منابع دولتی      ۀاکنون یکی از دو نظری 

سور ابرینگر بودجه ای را برای مطالعه این نظریه که    ست. پروف  بودجه دریافت کرده ا

ت  پندارد دریاف می« باکتریاییتقلید »جنون گاوی را یک واکنش خود ایمن ناشوووی از 

نابراین  ط نمی کشد، بولت یا شرکتهای شیمیایی را به وسکرده است. این تحقیق پای د

ست که بودجه ای برای تحقیق روی نظریه   خطری برای آنها ندارد. تقریباً غیر ممکن ا

ماهیت خود ایمنی بیماری جنون گاوی که سوووموم ارگانو فسوووفره را دخیل می داند     

ن را تامین کند. با وجود تمام تالشهایی  آشود، مگر این که بخش خصوصی    صویب  ت

که از سووووی گروههای مختلف از جمله محققین دانشوووگاهی معتقد به این نظریات         

ست، هنوز هی   کشهای ارگانو   فتآب یک از طرحهای تحقیقاتی که بین صورت گرفته ا

 است.نشده  موفق به دریافت بودجه دفسفره و جنون گاوى ارتباط قائلن
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 خطرات بهره برداری سیاسی از علم واقعی  -7

با توجه به کل مخارج و بیش از یک دهه مطالعات فشووورده، چه چیزی از بحران 

  بایم؟ ظاهراً خیلی کم سووئواالت بی جواب همچنان بی جوا جنون گاوی درک کرده

 وزبود و هن باقی مانده اند. اپیدمی هشووداری برای ما تلقی می شوود که اجتناب ناپذیر

کشتار و دامداران زیادی خانه  هم رو به پیشرفت است. ولی میلیون ها راس گاو سالم    

نها از تخراب شدند. بحران جنون گاوی هزینه ای بسیار سنگین به همراه داشته که نه     

 نظر اقتصادی بلکه به لحاظ اثرات اجتماعی باید مدنظر قرار گیرد.

 صادیهزینه های مالی و بهای اقت -1-7

صادرات     1996مارس  25هنگامی که در   سبت به تحریم جهانی  ، اتحادیه اروپا ن

میلیون پوند در  500گوشوت بریتانیا اقدام کرد، صوادرات گوشوت این کشوور بالغ بر     

میلیون پوند هم از محل صووادرات گوسوواله عاید می شوود.  61سووال بود مضووافاً اینکه 

بی فایده می نمود؛ سووختگیریها و قواعد  به نظر  1999برداشووتن تحریم در یکم اوت 

 آورد.  الزم االجرا، صدور گوشت گاو را به منزل خودکشی در می

تحریم خود را پس از هزاره )شروع سال    1 *فرانسه علیرغم خطر برخورد قانونی  

شروع نکرده      شت انگلیس را  ست و آلمان هنوز واردات گو دو هزار( نیز حفظ کرده ا

ناشی از   یاکوب-از آنکه دلیلی مبنی بر بیماری کرویتزفلت  پیش 1995است. در سال   

مصرف گوشت آلوده ارایه شود، بازار گوشت گاو داخلی اعم از تجارت یا تهیه مواد      
_______________________________________________ 

ضمانت برائت از آلودگی را رعایت کرده و چنانچه فرانسه تحریمها را بریتانیا معتقد بود که تمام معیارهای الزم برای * 1

 برندارد، به مراجع بین المللی شکایت خواهد کرد )مترجمین(
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تریلیون پوند تنزل  3به  1996تریلیون پوند رقم زده شد. این رقم در سال    4/5غذایی 

 تریلیون پوند رسید. 4که به  1998پیدا کرد تا 

بر افت مستقیم مربوط به بازار مصرف، هزینه هایی به شکل یارانه، کمکها      عالوه

سن تر از      شتار گاوهای م ست. طرح ک از  1ماه  30و تحقیق همگی افزایش پیدا کرده ا

بر این تریلیون پوند هزینه در برداشووته بود و  24/2، 1996زمان شووروع آن در سووال  

، شدند. بعداً  ارتکش  1998گاو تا سپتامبر  هزار رأس اساس دو میلیون و پانصد و هفتاد   

سا   7700 شنا شدند که خود بر این م  رأس گاو دیگر نیز  س  غلبیی و کشتار  ت.  افزوده ا

بخش تولید پودر گوشوووت و اسوووتخوان هم یکصووود میلیون پوند به عنوان کمک و      

 اروپا ۀالزم به منظور قانع کردن اتحادی همچنین پشتوانه برای رعایت موازین بهداشتی  

 88یز ها ن برای لغو تحریم واردات گوشت گاو گوشتی دریافت کرده است. کشتارگاه    

 (.75میلیون پوند کمک دریافت کرده اند. )

ده  دا لیون پوند به امر تحقیقات اختصاصمی 117دولت انگلیس به تنهایی بالغ بر  

ه است.   داروپا رسی  ۀیشتر هم از صندوق تحقیقات اتحادی  ها پوند بلکه ب است. میلیون 

 1998تا  1996تریلیون پوند بین  2/5کمیته حسووابهای عمومی نیز حسوواب کرده که  

سال     شده و انتظار می رفته تا قبل از  سد. کل این   4/2به  2001خرج  تریلیون پوند بر

درصوود برای میزان پایه درآمد مالیاتی بریتانیا اسووت. هر کس به  3ارقام چیزی معادل 

برنده و   پرداخته اسوووت. لیکن در هر بحرانی معموالً  سوووهم خود بهای این بحران را 

 بازنده ای وجود دارد که بحران جنون گاوی از این امر مستثنی نمی باشد.

 برندگان و بازندگان -2-7

_______________________________________________ 
1 . Over Thirty Months Slaughtered = OTMS 
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دامپروران از خسوواراتی جبران ناپذیر هم به لحاظ اقتصووادی و هم از نظر عاطفی 

ه حدی تنزل یافت که نگهداری آسیب دیده اند. از زمان شروع بحران ارزش احشام ب   

یمت  ق شووان دیگر مقرون به صوورفه نبود. این معضوول نه تنها قیمت گوشووت گاو بلکه

سی بیماری        شنا سبب  ستقیمی در  شت بره را، علیرغم اینکه ارتباط م   -یتزفلتکرو گو

 7یاکوب نداشوووت، نیز پایین آورد. عرضوووه قریب الوقوع گذرنامه هر یک به ارزش           

وم الصاق دو شماره گوش برای ارضاء اتحادیه اروپا تا تمام حیوانات  پوند، به عالوۀ لز

 قابل ردیابی باشند، همگی بر هزینه ها به ازای هر رأس دام می افزود.

د فرآورده های  ی غیر ممکن بود که بتوان بدون ضووورر گوسووواله یا مازاجراحدر 

شهایی مبنی بر اینکه اجس    شیری   شار گزار در گودال ها می اد گاوها رارا فروخت. انت

وضووع را ند یا حیوانات مزرعه را در مناطق حفاظت شووده نگه می دارند، همگی ازاند

 می کرد. بدتر

گرچه دامداریهای بزرگ بحران را پشووت سوور خواهند گذاشووت، و از موقعیت و  

نده             ند، آی به خود برخوردار مالی دولت  نات بهتری برای اختصووواص کمکهای  کا ام

ای عادی شده  پدیده ای از ابهام است. ورشکستگی دیگر     لهدامداریهای کوچک در ها

 و احتماالً بریتانیا هرگز وجهه کشاورزی خود را باز نخواهد یافت.

  زنجیره ای از صنایع وابسته که به کشاورزی متکی بوده و خدمات خود را به این   

 بازندگان )در بازی جنون گاوی( هستند. ۀبخش عرضه می کنند در دایر

 پلیس»گی به اهدافی برای ها و صوونایع مشووابه، هم  ه ها، کشووتارگاهسووالخ خان

تازه تأسوویس تبدیل شووده اند. کارشووناسووان دامپزشووکی، به ویژه از سووایر   « بهداشووتی

ستمزد             صنایع د شوند و از این  شته  ستی به کار گما شورهای اتحادیه اروپا می بای ک

مه مقررات، حذف و مهر کر        ظارت بر اجرای ه تا ضووومن ن ند  های  بگیر دن آالیش 
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کشتارگاهی را کنترل کنند. هزینه این کارها برای واحدهای کوچک بیش از آنست که   

رچیده  ب از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، به طوری که بسیاری از آنها هم اکنون     

 شده اند.

صنایع مرتبط به        سروری بین دامپروران و  شادی و  صر  صادرات مخت   لغو تحریم 

شت. عمالً بدن ش    ال دا سختگیریها و قوانین موجود، تنها یک ک منظور  تارگاه بهبه دلیل 

س  هسرمای  وانه کار شده است. هر گونه  ازی گوشت صادراتی موفق به کسب پر   آماده 

خودکشووی  شووت نوعی ادرات گوبریتانیا در پرورش دام با هدف صووگذاری دامداران 

 مالی است.

شکارچیان    ات دفع اجساد است.  از جمله هزینه هایی که از قلم افتاده زیان خدم 

  ندیافتگاو را از سر دامدار کم می کردند و در عوضی اجازه می   ۀالش  رّبا سگهایشان ش   

بایستی   استفاده کنند. پرورش دهندگان سن می   تا از زمین دامداران به عنوان شکارگاه 

ت  واریان ای را برداشته و به سگهای خود می دادند، اما این کار با پیدایش هر گاو مرده

شووده تا دامپروران  یاکوب ممنوع شوود که این خود منجر -جدید بیماری کرویتزفلت 

 برای انهدام گاوهای مرده مبالغی بپردازند.

 های ذینفع گروه -3-7

به        یک  گان به دامپروری ار یایی برای این گروه کوچک   افزایش توجه  ز انظر مزا

علوفه شووده اسووت. دامپرورانی که  دامپروران دارد لیکن سووود آن اسوواسوواً متوجه بازار

ضا به زحمت       ستور کار خود دارند علیرغم افزایش تقا شت ارگانیک را در د تولید گو

توانسووتند سووود بیشووتری به چنن آورند. چون در این روش به عوض تسووریع روند  

ند و چون         ها می ده به دام های غنی از پروتئین، فقط خوراک طبیعی  با خوراک پروار 
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ۀ پروار را ندارند و باید آنها را روان ۀدور ۀز سووون سوووی ماهگی حق ادام  بیش ا اًقانون  

 کنند. کشتارگاه کنند، فرصت کافی برای پروار کردن کامل دامها پیدا نمی

اما به دنبال از دسووت رفتن بازار صووادرات بریتانیا سووایر دامپروران اتحادیه اروپا  

یری تعب رات وجود ندارد. بهای هم برای از سرگیری صاد   سود هنگفتی بردند و عجله 

. چرا ده است راز بحران جنون گاوی ب بانوی انگلیسی سود قابل توجهی   اقتصادی کد 

، پیش از آنکه با 1995به قیمتی مشووابه یا کمتر از سووال  1999که گوشووت در سووال 

له  رسوووید. حال سووور و ک ، به فروش مییاکوب ارتباط پیدا کند -بیماری کرویتزفلت

شتهای دیگری د  شتی حیوانات غیربومی نظیر     گو شده بود. محصوالت گو ر بازار پیدا 

شتر    شت  سوپرمارکتها   مرغ و گاومیش بدون آنکه هیب کس خگو م به ابرو بیاورد، در 

 رفت. به فروش می

 منفعت «زا خوراک عفونت»ه از ارتباط بیماری جنون گاوی باآن که بیش از هم

 وده اند.برده همانا شرکتهای دارویی و مواد شیمیایی ب

  سووایر ارتباطات« نظریه خوراک آلوده»با معطوف شوودن کلیه تحقیقات به سوووی 

شوند. اگر این          سپرده می  سفره ها یا واکسنها به فراموشی  بالقوه نظیر مصرف ارگانوف

ران، قربانیان بیماری  محصووووالت در فاجعه دخالت داشوووته اند، ممکن اسوووت دامپرو

سیب دیدگ   -کرویتزفلت  سایر آ شان متوجه مطالبه غرامت   یاکوب و  ان این بحران نظر

نظر شوورکتهای شوویمیایی را  ،از مقصوورین احتمالی گردد. البته حفظ وضووعیت موجود

 کند. تأمین می

  یاکوب خودشوووان -خانواده های مبتالیان به واریانت جدید بیماری کرویتزفلت 

ها به دقت تحت حمایت               ند. آن   گروهدر تحکیم و تقویت این نظریه نقش داشوووته ا

نند ک یاکوب هستند که شدیداً اسرار آنها را حفظ می    -نظارت بر بیماری کرویتزفلت 
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و آنقدر از مرگ فرزندانشان به دلیل مصرف گوشت مطمئن هستند که احتمال دخالت  

 هر چند محدود هر عامل دیگری را رد می کنند.

انت جدید واریهمچنین رابطه بیشتر نگران کننده ای بین خویشاوندان مبتالیان به   

کل  شووو یاکوب )که اکنون به منظور تأکید بر وجود ارتباط، به         -اری کرویتزفلت  بیم 

سانی جنون گاوی   شود. آنها دکتر تغییر1ان را  2ویل نام داده( و علمای پریونی دیده می 

هزار پوند به منظور    5یاکوب پس از آن که    –از واحد نظارت بر بیماری کرویتزفلت     

 کمک به تشکیل این گروه اهداء کرد، به عضویت کمیتۀ خود برگزیدند.

بدین طریق مالیاتهایی که  (. 78این مبلغ از بودجه واحد تحقیقاتی او تأمین شوود )

برای تحقیقات بی طرفانه راجع به بیماری منظور شوووده بود را تبدیل این جماعت به          

دعای  ا ان دولتی که مشوواورش دکتر ویل بودحامی شوود که ممکن بود از همگروهی 

 خسارت بکند.

شرکتها           شرکتها و دولت انجام می گیرد.  سوی  سًا از  سا سرمایه گذاری در علم ا

تمایلی به تأمین تحقیقات درباره سایر علل جنون گاوی ندارند، مگر سودی اقتصادی    

شد، مثالً تولید دارو    صور با شوند. اما با چنین  برای آن مت هایی که بتوانند مانع بیماری 

شیو سرمایه گذاری   شواهدی   ۀکه دولت روی یک  توجیه جنون گاوی کرده و ظاهراً 

 ریشووود تا خطر تحقیق روی سووا در تأیید آن هم تولید نموده، کمتر شوورکتی پیدا می

 توجیهات جنون گاوی را به جان بخرد.

 ومیبهای اجتماعی: تشویش اذهان عم -4-7

_______________________________________________ 
1 Human- BSE  

2 Will 
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شی      شاید یکی از عمده  صادی و اجتماعی، نا ترین زیانهای این فاجعه از نظر اقت

شی       سرکوب ظاهری نتای  پژوه شد.  از ایجاد هراس از غذا در اذهان مردم بریتانیا با

یکی نتژرات بالقوه بهداشتی در محصوالت کشاورزی اصالح شده       ثداد ا که نشان می 

 .کرد صبر مردم بریتانیا را لبریز ۀت که کاسهیاهوی بدی به راه انداخوجود دارد، 

شمندان    سان دان ض « بلیه الهی»ی که یک بدین شت وعات ، ویا دیگر مو ن را ریفآ ح

سبت به علم و فناوری     سته در ایجاد بی اعتمادی ن  دید نقشجپیش بینی کردند، نادان

یرقابل  غ آن که ابعادداشتند که ممکن است عواقبی برای اهل علم داشته باشد؛ عواقبی     

 تخمین است.  

نشود.   معلوم هرگز « 1غذای اصالح شده ژنتیکی  »ممکن است مفید بودن یا نبودن  

شووودت  هتولید غذا ب    ۀافکار عمومی مردم بریتانیای کبیر به هر نوع تغییری در شووویو    

ست. مردم دیگ  سخنان مظنون ا سانی که ایده های نو را   ۀکنند اغوا ر بیش از این به  ک

تمادی ندارند و بحو و جدلهای دانشوومندان در توضوویب ویژگیهای  مطرح می کنند اع

شدت آزادی   ا انتخاب ر درمطلوب این ایده ها را باور نمی کنند. این تغییر نگرش به 

محدود کرده است. انتظار می رفت یکی از مزایای اصالح ژنتیکی محصوالت، کاهش    

ها به طور صووحیب مصوورف آفت کشووهای ارگانوفسووفره باشوود که چنانچه برخی از آن

استفاده نشوند، اثرات سوء بهداشتی به دنبال دارند. چنین کاری قطعاً فوایدی دارد که     

الزم است تا با اثرات ناشناخته محصوالت حاصل از اصالح ژنتیکی در محیط زیست        

ضر دیگر امکان انتخاب این         ست، در حال حا شکل ا شود. هر چند انتخابی م سه  مقای

انتخاب ما را مخدوش کرده   جنون گاوی هم حق ۀاسووت. فاجعراه از ما سوولب شووده 

 است.

_______________________________________________ 
1 Genetically Modified Food 
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 درسهایی برای آینده -8

  ۀودجب اشتباهاتی را در تمامی طرحهای تحقیقاتی که« بحران جنون گاوی»فاجعه  

سیری که         شود تا در م صتی باید فراهم  ست. فر ساخته ا  م میعل دولتی دارند، برمال 

یا ایجاد نمود،       با امنیت و خطرات      به ویژ پیماید تغییر  نه هایی که  اعی  اجتم  ه در زمی

تر  دانشوومندان بیشوو  ن هم به دلیل آنکهآ، نیابدار دارد. چنانچه این تغییر تحقق سووروک

 باشد.در خطر می متوجه موقعیت خود هستند تا رسیدن به حقیقت، حیات جامعه

 هدایت علمی در بریتانیا -1-8

بودجه های دولتی، برای تحقیقات علمی در  می بایستی فوراً در شیوه اعطای   -1

صاص بودجه های کوتاه مدت برای یافتن راه حلهای   بر شود. اخت   ییتانیا تغییراتی داده 

شود تا بسیاری از دانشمندان وقت قابل مالحظه ای     فوری مشکالت موجود منجر می 

خ  پاس  بعدی کنند. گر چه این روال گهگاه به ویژه در ۀن بودجرا صرف به دست آورد  

ست، لیکن          ضروری ا شت بروز می کند  سبت به بهدا شویش غیر منتظره ای که ن به ت

تحقیقات را به سمت جزم اندیشی فعلی کشانده و گفتگویی سالم را سرکوب خواهد      

کرد. پولی که صرفاً برای نیل به نتای  خاصی تخصیص می یابد، به این معنی است که 

شرفت پیدا شده است و ممکن است منافع      مسیری جالب در حین یک کار در حال پی 

شد که در نظام فعلی تخصیص اعتبار نتوان کار مزبور را دنبال کرد       شته با ستقیمی دا م

به سوورقت   نخواهد بود که دانشوومندان از ترس و به انجام رسوواند. از این رو عجیب

 داشته باشند. رفتن ایده هایشان و بودجه های احتمالی، تمایل به پنهان کاری

سریع می تواند تمایل به کار         -2 صرار بر راه حلهای قاطع و  شتن از ا ست بردا د

باب روز و مطرح را کم کند، و اول امکان کار روی نظریات دیگری که         ۀروی نظری 

متکی به اصووول دقیق علمی هسووتند، فراهم آید و پس از آن روی ادامه کار یا توقف  
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ضر       شود. در حال حا صمیمگیری  سبب نگرانی از آینده تمایلی به کار روی آنها ت  به 

ضی    اعتراض به جزم اندیشی جاری   شود که اعترا موجه می ندارد. حتی اگر احساس 

سمت گیر      صوری،  شد، هیب مخالفتی نخواهند کرد. نتیجه این چنین ت اکی ی خطرنبا

وند پ تریلیونهاباعو اتالف « خوراک عفونت زا»است که در نمونۀ جنون گاوی، نظریه 

 کشتار غیرضروری میلیونها رأس گاو کامالً سالم شده است.   سرمایه و

یده    -3 ندک برای ا بارات ا به          اعت با سوووهولت بیشوووتر  بایسوووتی  های بدیع می 

های جالبی دارند، لیکن سرمایه ای برای خلق اطالعات   دانشمندانی داده شود که ایده  

  ۀاز شد، می توان بودج ای که از طرح مقدماتی ب اولیه ندارند. با هر مسیر امیدوارکننده 

مانند یافته های مثبت می بایسووتی  بیشووتری هم تخصوویص داد. یافته های منفی هم ه

شته اند،        ا صلی ندا ضوعات و مقوله های تحقیقاتی که حا سایرین از مو شار یابند تا  نت

 باخبر شوند. 

هایی که با مسووائل بهداشووت عمومی سووروکار   باید در نظر داشووت که کمیته -4

رسووی می کنند یا دسووت اندرکاران فن هایی که امنیت داروها را بر یر کمیتهدارند؛ نظ

هایی که مسووتقیماً با  آوری جدید همچون سووازمانهای اصووالح ژنتیکی یا سووایر کمیته

شمندانی که منفعت            شند. نباید دان ستقل با ستی م سروکار دارند، بای شت جامعه  بهدا

طی  ضوابمی گردد ، بر قوانین و  اقتصادی قابل مالحظه ای از صنعت خاصی عایدشان  

ضع می شوند تأثیر مستقیم داشته باشند. دانشمندان زیادی        که برای اداره آن صنعت و 

ص   شرایط و بدون هرگونه ارتباطی با  ضای کمیته ها می  با این گونه  ستند که اع نایع ه

 بایسووتی از میان آنها انتخاب شوووند. در عوض، اطالع یابی از جزئیات کار صوونایع یا 

اوریها می تواند از نوع ارتباط مستقیم باشد، یا صنایع خود جزئیات کار را به کمیته      فنّ
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تر یته ها داشته باشند. صداقتی شفافاطالع دهند، نه این که متخصصینی نفوذی در کم  

 کمک کند. در علم، می تواند به رفع بی اعتمادی موجود در جامعه

هم صادق است. نمی بایست اعضای       این قضیه در ارتباط با بحران جنون گاوی 

ند خود از               مایی می کن خاص راهن ماری  یک بی لت را در مورد  که دو ته ای  کمی

شمندانی باشند که در حال تحقیق راجع به همان بیماری هستند. البته بدیهی است        دان

ته   کمی هایشوووان دعوت کرد، لیکن نباید عضوووو   که باید از این محققین برای ارایه کار     

د ممکن است باعو جانب که تمایل آنها به مهم جلوه دادن یافته های خو باشند، چرا 

داری در تصمیماتی شود که دولت بر اساس راهنمایی آنان اتخاذ می کند. مضافاً اینکه 

 بودجه های تحقیقاتی می بایستی صرفاً براساس شایستگی اعطا شود.

که   ی ارزیابی کننددر خواسوووت اعتبار تحقیقاتی در یک زمینه را نباید کسوووان -5

ست    خود در همان زمینه اعتبار مالی گرفته اند. ایده هایی که در طرح های تحقیقاتی ا

و  ،ارتشاء و تبانی محرمانه تر و مهم تر از آن است که بتوان آنها را در معرض احتمال  

ندارد که دولت قاطعانه نظریه یا حتی سووووء ظن به ارتشووواء و تبانی قرار داد. تعجبی 

شمندانی به      « خوراک عفونت زا» سط همان دان ست، چرا که این نظریه تو را پذیرفته ا

شاری        شده که به منظور موجه جلوه دادن موجودیت خود روی آن پاف صیه  دولت تو

می کنند. اسووتقالل علمی به شوودت مخدوش شووده و الزم اسووت تا مجدداً به جایگاه  

 پیشین خود بازگردانده شود.

ها        یار یت این مع عا هد کرد. گفتگویی           ر مک خوا ماد عمومی ک یابی اعت باز به 

دهد. تخفیف می« جدایی ناپذیر علم است الپوشانی بخش» صادقانه این ذهنیت را که 

ست که به فنّاوری های تازه یا نوآوری،      صداقت در حیطۀ علم ا شاهدۀ اعادۀ  تنها با م

 بیش از سوء ظن، با عالقه خواهند نگریست.
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صراحت گفتگوها در زمینه های کلیدی     مجالت علمی می ت -6 ضمین  وانند در ت

پژوهشووی نقش عمده ای بازی کند. فقط نام یک یا دو نویسووندۀ کلیدی باید به عنوان  

مولف مقاله ذکر شوووود، همانانی که مسوووئولیت انجام کار و تفسووویر نتای  را بر عهده 

صرفاً     شته اند،  سانی که نقش کمی در کار تحقیقاتی دا شود  دارند؛ و از ک نه  قدردانی 

ستند و فقط به درد تحکیم موقعیت آنها      ستۀ آن نی شای آن که به آنها اعتباری بدهند که 

 می خورد.

شود که خود       -7 سانی واگذار  ستی به ک صراً نبای   ارزیابی مقاالت برای چاپ منح

ست که       سته به آن ا شان واب ایر س در آن زمینه کار می کنند، به ویژه آنهایی که موقعیت

  ودوج ر شووود و در آنها همیشووه این تمایلراهبردهای تحقیقاتی سوورکوب یا بی اعتبا

 کند، نقد و متوقف کنند. خواهد داشت که دیدگاههایی که اعتبارشان را تهدید می

تمامی اطالعات، نمونه ها و سوووایر مواردی که نتای  حاصووول از صووورف     - 8 

همه  ا سهولت بیشتری در دسترس   اعتبارات دولتی از خزانه ملی هستند، می بایستی ب  

شان کرد که در      شود و باید خاطر ن شمندانی که در آن زمینه کار می کنند قرار داده  دان

صول نتای  تحقیقاتی را فراهم      ست که امکان ح شترین موارد، بودجه های عمومی ا بی

ای رین می شود، صرف نظر از هر نتیجه  آورد. هر دانشمندی که تعمداً سد راه سای    می

ست در        ستی اعتبارات آتی را دریافت کند. زیرا ممکن ا ست، نبای ست آورده ا که به د

جایی دیگر سوود راه اکتشووافات بزرگتری شووود. بازیابی شووفافیت، جامعه را دل آرام  

ات هدایت و تحقیق ۀمان دیگری نسبت به نحوخواهد کرد. چرا که اینک بیشتر از هر ز

 روپوش سفیدان مظنون هستند.
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 برد علم در توجیه قوانین و مقرراتکار -2-8

  لمععلمی زیر  ۀمشووواور ۀخطرات تصوووویب قوانین بر پای «بحران جنون گاوی»

  ها براساس  بهداشت را افشا کرده است، به ویژه در مورد جنون گاوى که این مشاوره    

 نظریه ای اثبات نشوووده می باشووود، زیرا هر چه بیشوووتر زیر عنوان حمایت از مردم        

باب  و . اکنون وقت آن فرا رسیده تا قانونگذاری را متوقف وضع کردند  هایی راتحریم

ند بتوانمردم این کار اطالع رسووانی بهتری برای جامعه اسووت تا  بحو آزاد را باز کرد.

. گیرند سووتخود گزینه های خود را انتخاب کنند و مسووئولیت زندگانی خود را به د

شتر محدود به اگر پیگردهای قانونی ب سامحات  ی شد تا   تثابخعمدی یا  م ش با باهات  ا

 .گیردود میخه اتهام الپوشانی ب ۀاحثات ناشی از آنها نیز کمتر جنببی غرضانه افراد، مب

ستخوان   »هنگامی که   شت با ا سی     «گو شد کمتر ک ن را موجه و معقول آتحریم 

که خطر آلودگی چندین و چند برابر کمتر از          ند  مداد کرد. دانشووومندان خود گفت قل

ست. با این وجود و بدین لحاظ که نمی      2ال احتم صاعقه به فرد ا صابت   انندوت بار ا

اعالم کنند که خطری هم وجود ندارد، عرضووه گوشووت با اسووتخوان را جرم معرفی   

ستورانهایی       صاحبان ر صابان و  کردند، و ناباورانه از پیگرد قانونی و اعالم جرم علیه ق

 شد. دهند، استقبال یان قرار میکه گوشت گاو با استخوان در اختیار مشتر

ستخوان  »احتماالً این جک کانینگهام بود که تحریم   ن را وضع کرد آ « گوشت با ا

سانها بلکه    سالمت ان سلیم در برابر اتحادی    هم نه به خاطر حفظ  ست ت اروپا  ۀنوعی ژ

شد. علیرغم ناباوری محض و     صادرات از بریتانیا لغو  گرفت تا هر چه زودتر تحریم 

یاد  گان مجلس،         فر ند مای یت ن له اکثر با    »اعتراض عمومی از جم تحریم گوشوووت 

پابرجا ماند. این ژسووت تو خالی باعو شوود که بازار  1999دسووامبر  17تا « اسووتخوان

 صادرات عمالً بر روی محصوالت گوشت انگلیس بسته بماند. 
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د یدر حالی که از مردم در برابر خطر بسوویار بسوویار جزئی ابتالء به واریانات جد 

ش  -یتزفلت بیماری کرو ستخوان محافظت می کردند، یاکوب در اثر خوردن گو  ت با ا

ست که هر ه جمعیت نیکوکاران تخمین ز شی در دامداریها رخ  م 2ته فده ا ورد خود ک

ست.    «پرچم حفظ جامعه»قانون زیر داد که عمدتا به بحران جنون گاوی مرتبط بوده ا

ای برصوورفاً اگر  واز نوع دیگر برده اسووت.  از خطری ناچیز بسوویاری را به کام مرگی

را  کاری اروپا نبود، امکان نداشووت که بتوان چنین ۀخشوونود کردن کمیسوویون اتحادی 

ماه   2رد.با بسووتن در به روی خطر عفونت ناشووی از گوشووت گاو، در عرض ک توجیه

  جدید بیماری کرویتزفلتت مداران از تعداد قربانیان واریانتعداد مرگ و میر در بین دا

 در بدترین سال خود فراتر رفت.یاکوب  –

 در این بحران مردم آزادی انتخاب خود را به شووودت مخدوش می بینند. با درج     

لت             ماری کرویتزف نات جدید بی یا با وار باط  اکوب  ی  -اولین اخبار مبنی بر وجود ارت

شت گاو اجتناب کردند. ام    صرف گو ضه    جنون گاوی مردم انگلیس از م ا تدریجاً عر

شابه آنچه پیش از ظهور واریانات جدید بیماری کرویتزفلت      گو سطحی م شت گاو به 

ست به یک انتخاب         - ضاع د سنگین کردن او سبک و  شت. مردم با  یاکوب بود، بازگ

س    سفانه دامنه انتخابی که به آن مأنوس بودند دیگر مثل  سیاری   ابق نبود. بزدند اما متأ

آالیش های خوراکی گاو و گوشت با استخوان هنوز بدون هیب  م گاو،داز غذاها نظیر 

 توجیه علمی ممنوع است.

سالهای اخیر از    ضّ در  شکالت برای ما گفته اند، و      ار م شت قرمز و  شراب، گو

برخی از متخصووصووین بسوویاری از غذاهای دیگر را غیر بهداشووتی شوومرده اند و بعد  
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شتر دال بر م      متوجه می شواهد علمی بی ست شویم که  . ولی عاقبت  1*فید بودن آنها ا

سالمتی همین لذایذ    شد اگر همین طور به بهانه حفظ  شتابزده تحریم   چه خواهد  نیز 

 ؟دشون

ستوار است که بسیاری از     ، و بر فرضیه  ماهیتاً دقیق نیست  لمع نها هرگز  آهایی ا

مل عنخواهند رسید. مشاورین دولتی هم باید برای درک مسائل و     نرسیده و ات به اثب

 علمی خود باشند. البته باید مشخصهای علمی متکی به تیم  براساس مدعای گزارش

ستی به اطالع        ستند. کلیه گفتگوها می بای ضایا ذیفنع نی شود که مشاورین هم در این ق

عموم برسوود نه به خاطر توجیه یک تحریم، بلکه برای اطالع رسووانی بهتر نسووبت به  

ند با آگاهی از خط     خطرات احتمالی و بالقوه. حال هر    موجود با   راتکسوووی می توا

با  گوشووت»توجه به موقعیتش برای خود تصوومیمی آگاهانه اتخاذ نماید. خطر بالقوه 

 مشغول پرورش  که انی در مراحل آخر نسبت به مادری قطعاً برای فرد سرط  «استخوان 

شد  ض    کودک خود می با ست، همین طور م ست که برای بیمار    کحکم اهمیت تر ا ا

 اشد.شیشلیک ب انی بدست آوردن مواد غیر مجاز از قبیل هروئین، آسانتر از تهیهسرط

محصوووالتی را که خطر ناچیزی دارند، یا براسوواس    ۀچنانچه ما تحریم شووتابزد

ای دارند متوقف نسووازیم، از بسوویاری از لذایذ   نظریات اثبات نشووده خطرات بالقوه

توجیهات علمی در آخر مخدوش  زندگی محروم خواهیم شد، ضمن اینکه امکان دارد

 از آب درآیند.

_______________________________________________ 
شراب واقف و مطابق دین مبین اسالم از مضّار  توضیب : توجه دارید که این نکته با فرهنن مردم مسلمان ایران که بر *1

 آن منع شده اند، همخوانی ندارد.
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سطوره  سی یونان، تزئوس    در ا ست    راز 1شنا ست را دریافت و با به د پروکرا

 گرفتن ابتکار عمل راه را برای مسددافرین بعدی امن نمود. اکنون وقت آن رسددیده

برهاند و اجازه دهد تا  2اسددت. که تزئوس ما را از دسددت دانشددمندان زورچپان 

 دون هرگونه مانعی در پیش گیریم.راهامان را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
1 Theseus 

2 Procrustean 
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 اختصارات به کار رفته در متن

Artificial Insemination AI 

Born after the Ban BABs 

Bovine Spongiform Encephalopathy BSE 
Creutzfeldt- Jakob Disease CJD 
Central Veterinary Laboratory CVL 

Chronic Wasting Disease CWD 

Experimental Allergic Encephalomyelit EAE 

Feline Spongiform Encephalopathy FSE 

Institute of Animal Health IAH 

Meat and Bone Meal MBM 

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food MAFF 

new variant CJD nvCJD 

Specified Bovine Offal SBO 

S p on g if or m En c e p h a lo p a t hy 

Advisory Committee SEAC 

Transmissible Spongiform Encephalopathy TSE 
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