پزشک پیشتاز مبارزه با آبله در جهان درگذشت
"دونالــد هندرســون" پزشــک
و اپیدمیشــناس آمریکایــی کــه
سرپرســتی کمپیــن موفقــی بــرای
ریش ـهکن کــردن آبلــه در سراســر
جهــان را بــه عهــده داشــت در
ســن  ۷۸ســالگی درگذشــت.
از دکتــر هندرســون بــه خاطــر
تالشهایــش در دهههــای
 ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰بــه عنــوان یکــی از
پیشــتازان بهداشــت عمومــی نــام
بــرده میشــد.
او پــس از شکســتگی لگــن
دچــار مشــکالت جســمی شــد
و در اثــر عواقــب همــان حادثــه
درگذشــت .آبلــه کــه یکــی از
مهلکتریــن بیماریهــای جهــان
بــود فقــط در قــرن بیســتم باعــث
مــرگ صدهــا میلیــون نفــر شــد.
ایــن بیمــاری عــاوه بــر آنکــه

باعــث درد زیــادی مــی شــود
اغلــب بــا پیدایــش زخمهایــی در
پوســت بــدن و صــورت همــراه
اســت .ایــن بیمــاری بــه مــرگ یک
ســوم بیمــاران منجــر مــی شــد.
در ســال  ۱۹۸۰اعــام شــد کــه
ایــن بیمــاری مســری کامــا ریشــه
کــن شــده اســت .ســازمان جهانــی
بهداشــت دکتــر هندرســون را در
ســال  ۱۹۶۶به سرپرســتی مبــارزات
بــرای مقابلــه بــا آبلــه انتخــاب کرد.
ایــن بیمــاری در آن زمــان هنــوز در
آفریقــا و آســیا شــایع بــود.
شــانس موفقیــت دکتــر
هندرســون ناچیــز قلمداد می شــد
امــا او بــه جــای دنبــال کــردن
یــک برنامــه واکســینه ســازی
انبــوه ،ســعی کــرد مــوارد شــیوع
بیمــاری را منــزوی و بومــی هــا

را بــه طــور منظــم واکســینه کنــد.
 مبــارزه ســازمان بهداشــت
جهانــی بــا آبلــه از  ۱۹۶۶تــا ۱۹۸۰
 هزینــه کل ریشــه کنــی آبلــه به
بیــش از  ۳۰۰میلیون دالر ســر زد.
 بیــش از  ۲۰۰هــزار خدمــه در
بیــش از  ۷۰کشــور جهــان در آن
عملیــات شــرکت داشــتند.
 ۲۴۰۰ میلیــون دوز واکســن
در ایــن مبــارزات مصــرف شــد.
دکتــر هندرســون پــس از کار
در ســازمان بهداشــت جهانــی،
بعــدا بــه عنــوان مشــاور علــوم
و بیوتروریســم ســران سیاســی
خدمــت کــرد .او همچنیــن
پســت هــای آکادمیــک و پزشــکی
دیگــری داشــت.
تــام اینگلزبــی مدیــر مرکــز
پزشــکی امنیــت بهداشــتی در
دانشــگاه پیتســبورگ آمریــکا در
ســتایش دکتــر هندرســون گفــت
کــه او “واقعــا جهــان را بــه جــای
بهتــری تبدیــل کــرد”.
آشنایی با آبله

آبلــه یکــی از مرگبارتریــن
بیماریهــای تاریــخ محســوب
میشــود کــه تنهــا در قــرن بیســتم،
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باعــث مــرگ حــدود ٣٠٠میلیــون
نفــر شــد .ایــن بیمــاری به وســیله
ویــروس واریــوال ایجــاد میشــود
و میتوانــد انســان را بــه تــب
و عالئــم شــبه آنفلوآنــزا ،دچــار
کنــد کــه درنهایــت بــه ظهــور
جوشهــای چرکیــن منجــر
میشــود .حتــی کســانی کــه
نجــات پیــدا میکردنــد و در اثــر
ایــن بیمــاری نمیمردنــد ،نابینــا
میشــدند یــا ظاهــر زشــتی پیــدا
میکردنــد .ادوارد جنــر ،پزشــک
انگلیســی در قــرن  ،١٨دریافــت
ویــروس آبلــه گاوی باعــث ایجاد
ایمنــی در برابــر آبلــه میشــود.
جنــر را بهعنــوان پــدر واکســن
آبلــه میشناســند .ایــن روش
ل شــد.
بــا گذشــت زمــان تکمی ـ 
در ســال  ،١٩٤٩آمریــکا بــه دلیــل
واکسیناســیون سراســری از آبلــه
پــاک شــد؛ امــا ایــن بیمــاری در
دیگــر کشــورهای جهــان همچنان
جــوالن مــیداد .هندرســون در
دهــه  ١٩٦٠و  ،١٩٧٠در مرکــز
کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری و
بــرای ســازمان جهانــی بهداشــت
کار میکــرد و سرپرســت گــروه
کوچکــی از کارشناســان بهداشــت
عمومــی و گــروه بزرگــی از
مــددکاران بــود .ایــن گــروه بــه
شناســایی بیمــاران و ایزولهکــردن
آنهــا میپرداخــت و افــرادی را
کــه بــا بیمــاران ارتبــاط داشــتند،
واکســینه میکــرد .ایــن کمپیــن
بســیار تأثیرگــذار بــود؛ زیــرا
واکســن بــه شــکل خشــک
ســاخته شــده بــود و میتوانســت
دمــای بــاالی مناطــق اســتوایی

را تحمــل کنــد.
ایــن واکســن را بــه
گونــهای ســاخته
بودنــد کــه افــراد
غیرمتخصــص هــم
میتوانســتند از آن
اســتفاده کننــد.
ذخیــره عامــل
بیمــاری :اگرچــه از
دهــه  ١٩٨٠بــه بعد،
مــوردی از آبلــه مشــاهده نشــد
و مشــکالتی را پدیــد نیــاورد؛
امــا دانشــمندان آمریکایــی و
روســی ذخایــری از ایــن بیمــاری
را نگهداشــتهاند و تأسیســاتی
در ســیبری و آتالنتــا بهطــور
رســمی از ایــن ویــروس نگهداری
میکننــد کــه البتــه تحــت
مقــرارت شــدید ایمنــی از آنهــا
نگهــداری میشــود .هندرســون
چندیــن ســال پیــش ،درخواســت
کــرده بــود ایــن نمونههــا را
نابــود کننــد؛ زیــرا بــه بــاور وی،
نگهــداری از ایــن میــزان آبلــه
بســیار خطرنــاک اســت .بــه
بــاور محققــان چــون بــه تازگــی
هیچکــس بــا ویــروس آبلــه
مواجــه نشــده اســت ،در صــورت
شــیوع مجــدد آن ،ممکــن اســت
اکثریــت مــردم جهــان در برابر آن
آســیبپذیر باشــند.
واکسیناسیون آبله در ایران

ســال  ١٢٦٤قمــری ،نخســتین
برنامــ ه دولــت ایــران بــرای
واکس ـنزدن بــه فرمــان امیرکبیــر
آغــاز شــد .در آن برنامــه ،کــودکان
و نوجوانــان ایرانــی را آبلهکوبــی

میکردنــد امــا چنــد روز پــس
از آغــاز آبلهکوبــی ،بــه امیرکبیــر
خبــر دادنــد مــردم از روی
ناآگاهــی نمیخواهنــد واکســن
بزننــد بهویــژه کــه چنــد نفــر از
فالگیرهــا در شــهر شــایعه کــرده
بودنــد کــه واکســنزدن باعــث
راهیافتــن جــن بــه خــون انســان
میشــود .هنگامــی کــه خبــر
رســید پنــج نفــر بــه علــت ابتــا
بــه بیمــاری آبلــه جــان باختهانــد،
امیــر فرمــان داد هرکــس کــه
حاضــر نشــود ،واکســن آبلــه
بکوبــد ،بایــد پنــج تومــان بــه
صنــدوق دولــت جریمــه بپــردازد.
جالــب آنکــه برخــی افــرادی کــه
پــول کافــی داشــتند ،پنــج تومــان
را میپرداختنــد و از آبلهکوبــی
ســر بــاز میزدنــد .برخــی دیگــر
نیــز هنــگام مراجعــه مأمــوران در
آبانبارهــا پنهــان میشــدند یــا
از شــهر بیــرون میرفتنــد .امــا
کمکــم تأثیــر مایهکوبــی یــا
واکسیناســیون مشــخص شــد و
دیگــر کســی از آن گریــزان نبــود.
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