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"دونالــد هندرســون" پزشــک 
و اپیدمی شــناس آمریکایــی کــه 
ــرای  ــی ب ــن موفق سرپرســتی کمپی
ــه در سراســر  ریشــه کن کــردن آبل
جهــان را بــه عهــده داشــت در 

ــت. ــالگی درگذش ــن ۷۸ س س
ــر  ــه خاط ــون ب ــر هندرس از دکت
دهه هــای  در  تالش هایــش 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بــه عنــوان یکــی از 
ــام  ــی ن ــتازان بهداشــت عموم پیش

بــرده می شــد.
لگــن  از شکســتگی  پــس  او 
ــد  ــمی ش ــکالت جس ــار مش دچ
ــه  ــان حادث ــب هم ــر عواق و در اث
درگذشــت. آبلــه کــه یکــی از 
ــان  ــای جه ــن بیماری ه مهلک تری
بــود فقــط در قــرن بیســتم باعــث 
ــد. ــر ش ــون نف ــا میلی ــرگ صده م
ــه  ــر آنک ــالوه ب ــاری ع ــن بیم ای

باعــث درد زیــادی مــی شــود 
ــی در  ــش زخم های ــا پیدای ــب ب اغل
ــراه  ــورت هم ــدن و ص ــت ب پوس
اســت. ایــن بیمــاری بــه مــرگ یک 

ــی شــد. ــاران منجــر م ســوم بیم
ــه  ــد ک ــالم ش ــال ۱۹۸۰ اع در س
ایــن بیمــاری مســری کامــال ریشــه 
کــن شــده اســت. ســازمان جهانــی 
بهداشــت دکتــر هندرســون را در 
ســال ۱۹۶۶ به سرپرســتی مبــارزات 
بــرای مقابلــه بــا آبلــه انتخــاب کرد. 
ایــن بیمــاری در آن زمــان هنــوز در 

آفریقــا و آســیا شــایع بــود.
دکتــر  موفقیــت  شــانس 
هندرســون ناچیــز قلمداد می شــد 
ــردن  ــال ک ــای دنب ــه ج ــا او ب ام
یــک برنامــه واکســینه ســازی 
ــوه، ســعی کــرد مــوارد شــیوع  انب
ــا  ــی ه ــزوی و بوم ــاری را من بیم

را بــه طــور منظــم واکســینه کنــد.
 مبــارزه ســازمان بهداشــت 
جهانــی بــا آبلــه از ۱۹۶۶ تــا ۱۹۸۰

 هزینــه کل ریشــه کنــی آبلــه به 
بیــش از ۳۰۰ میلیون دالر ســر زد.

 بیــش از ۲۰۰ هــزار خدمــه در 
ــان در آن  ــور جه ــش از ۷۰ کش بی

عملیــات شــرکت داشــتند.
ــن  ــون دوز واکس  ۲۴۰۰ میلی

ــارزات مصــرف شــد. ــن مب در ای
دکتــر هندرســون پــس از کار 
در ســازمان بهداشــت جهانــی، 
ــوم  ــاور عل ــوان مش ــه عن ــدا ب بع
و بیوتروریســم ســران سیاســی 
همچنیــن  او  کــرد.  خدمــت 
پســت هــای آکادمیــک و پزشــکی 

دیگــری داشــت.
تــام اینگلزبــی مدیــر مرکــز 
در  بهداشــتی  امنیــت  پزشــکی 
ــکا در  ــبورگ آمری ــگاه پیتس دانش
ــت  ــون گف ــر هندرس ــتایش دکت س
کــه او “واقعــا جهــان را بــه جــای 

ــرد.” ــل ک ــری تبدی بهت

آشنایی با آبله
مرگ بارتریــن  از  یکــی  آبلــه 
محســوب  تاریــخ  بیماری هــای 
می شــود کــه تنهــا در قــرن بیســتم، 

پزشک پیشتاز مبارزه با آبله در جهان درگذشت
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باعــث مــرگ حــدود  ۳۰۰ میلیــون 
نفــر شــد. ایــن بیمــاری به وســیله 
ویــروس واریــوال ایجــاد می شــود 
و می توانــد انســان را بــه تــب 
ــار  ــزا، دچ ــبه آنفلوآن ــم ش و عالئ
ــور  ــه ظه ــت ب ــه درنهای ــد ک کن
منجــر  چرکیــن  جوش هــای 
کــه  کســانی  حتــی  می شــود. 
ــر  ــد و در اث ــدا می کردن نجــات پی
ــا  ــد، نابین ــاری نمی مردن ــن بیم ای
می شــدند یــا ظاهــر زشــتی پیــدا 
ــک  ــر، پزش ــد. ادوارد جن می کردن
ــت  ــرن ۱۸، دریاف ــی در ق انگلیس
ویــروس آبلــه گاوی باعــث ایجاد 
ــود.  ــه می ش ــر آبل ــی در براب ایمن
ــن  ــدر واکس ــوان پ ــر را به عن جن
روش  ایــن  می شناســند.  آبلــه 
ــل  شــد.  ــان تکمی ــا گذشــت زم ب
در ســال ۱۹۴۹، آمریــکا بــه دلیــل 
ــه  ــری از آبل ــیون سراس واکسیناس
ــن بیمــاری در  ــا ای ــاک شــد؛ ام پ
دیگــر کشــورهای جهــان همچنان 
جــوالن مــی داد. هندرســون در 
دهــه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، در مرکــز 
کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری و 
بــرای ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــروه  ــت گ ــرد و سرپرس کار می ک
کوچکــی از کارشناســان بهداشــت 
از  بزرگــی  گــروه  و  عمومــی 
ــه  ــروه ب ــن گ ــود. ای ــددکاران ب م
شناســایی بیمــاران و ایزوله کــردن 
آنهــا می پرداخــت و افــرادی را 
ــاط داشــتند،  ــا بیمــاران ارتب کــه ب
ــن  ــن کمپی ــرد. ای ــینه می ک واکس
زیــرا  بــود؛  تأثیرگــذار  بســیار 
خشــک  شــکل  بــه  واکســن 
ســاخته شــده بــود و می توانســت 
ــتوایی  ــق اس ــاالی مناط ــای ب دم

کنــد.  تحمــل  را 
ــه  ــن واکســن را ب ای
ســاخته  گونــه ای 
بودنــد کــه افــراد 
ــم  ــص ه غیرمتخص
آن  از  می توانســتند 

ــد. ــتفاده کنن اس
عامــل  ذخیــره 
ــه از  ــاری: اگرچ بیم
ــه بعد،  دهــه ۱۹۸۰ ب

ــد  ــاهده نش ــه مش ــوردی از آبل م
و مشــکالتی را پدیــد نیــاورد؛ 
و  آمریکایــی  دانشــمندان  امــا 
روســی ذخایــری از ایــن بیمــاری 
تأسیســاتی  و  نگه داشــته اند  را 
به طــور  آتالنتــا  و  ســیبری  در 
رســمی از ایــن ویــروس نگهداری 
تحــت  البتــه  کــه  می کننــد 
ــا  ــی از آنه ــدید ایمن ــرارت ش مق
ــون  ــود. هندرس ــداری می ش نگه
چندیــن ســال پیــش، درخواســت 
را  نمونه هــا  ایــن  بــود  کــرده 
ــاور وی،  ــه ب ــرا ب ــود کننــد؛ زی ناب
نگهــداری از ایــن میــزان آبلــه 
بــه  اســت.  خطرنــاک  بســیار 
ــه تازگــی  ــاور محققــان چــون ب ب
آبلــه  ویــروس  بــا  هیچ کــس 
مواجــه نشــده اســت، در صــورت 
شــیوع مجــدد آن، ممکــن اســت 
اکثریــت مــردم جهــان در برابر آن 

باشــند. آســیب پذیر 

واکسیناسیون آبله در ایران
 ســال ۱۲۶۴ قمــری، نخســتین 
بــرای  ایــران  دولــت  برنامــه  
ــر  ــان امیرکبی ــه فرم واکســن زدن ب
آغــاز شــد. در آن برنامــه، کــودکان 
ــی  ــی را آبله کوب ــان ایران و نوجوان

ــس  ــد روز پ ــا چن ــد ام می کردن
ــر  ــه امیرکبی ــی، ب ــاز آبله کوب از آغ
روی  از  مــردم  دادنــد  خبــر 
ناآگاهــی نمی خواهنــد واکســن 
ــر از  ــد نف ــه چن ــژه ک ــد به وی بزنن
ــرده  ــا در شــهر شــایعه ک فالگیره
ــث  ــن زدن باع ــه واکس ــد ک بودن
راه  یافتــن جــن بــه خــون انســان 
کــه خبــر  هنگامــی  می شــود. 
رســید پنــج نفــر بــه علــت ابتــال 
بــه بیمــاری آبلــه جــان باخته انــد، 
امیــر فرمــان داد هرکــس کــه 
حاضــر نشــود، واکســن آبلــه 
ــه  ــان ب ــج توم ــد پن ــد، بای بکوب
صنــدوق دولــت جریمــه بپــردازد. 
جالــب آنکــه برخــی افــرادی کــه 
پــول کافــی داشــتند، پنــج تومــان 
آبله کوبــی  از  را می پرداختنــد و 
ســر بــاز می زدنــد. برخــی دیگــر 
نیــز هنــگام مراجعــه مأمــوران در 
ــا  ــدند ی ــان می ش ــا پنه آب انباره
از شــهر بیــرون می رفتنــد. امــا 
یــا  مایه کوبــی  تأثیــر  کم کــم 
ــد و  ــخص ش ــیون مش واکسیناس
دیگــر کســی از آن گریــزان نبــود.


