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رغم ی حاکمیت سرمایه. علیکوبا یعنی مقاومت. مقاومت در برابر جریان افسارگسیخته»

شتتودا ایک کرتتور در کوبا و نظام فعلی آن اعمال می انزوای هایی که در راستتتای تحریم

که بحران کرونا برانگیز است. در حالیای تحستیککردن بهداشتت و درمان نمونهعمومی

هاا در جایگاهی از توانمندی تمام دنیا را فرا گرفته استتتا کوبا با وجود تمام محدودیت

های دارویی تنها پزشتاان،ا بلاه فرآورد بهداشتت و درمان ررار دارد که نه یدر حیطه

اولیک  . ایک البتهخود را نیز به کرتورهای درگیر از جمله ییک و ایتالیا ارستال کرد  است

 «.درمانی کوبا در خارج از مرزهای ایک کرور نیست-های پزشایمورد از فعالیت

 

)بیماری کرونا( در شتتتهر ووهان  02ویروس کووید  (0921)دی ما   9102اواخر ستتتال 

یک نوردید. یییک شتناسایی شد و یی ی  ما ا ک  ایالت هوبای و سس  تمام دنیا را در

دارویی که کمیسیون  91شروع به مبارز  با گسترش بیماری و درمان بیماران کرد. در بیک 

 alphaوبایی اینترفرون ملی ستتلامت ییک برای مبارز  با بیماری انتخاک کردا داروی ک

9b  نیز ررار داشت. شرکتchangHeber  کوبایی( ایک -)ی  شرکت مرترک یینی

 کند.در ییک تولید می 9119دارو را از سال 

های های ویروستتی با وییگیدر درمان بیماری alpha 9b داروی کوبایی اینترفرون

 Luis Herrera لویی  هررا متتارتینز بود  استتتتت. دکترثر ؤم 02مرتتتتابتته کوویتتد 

Martinez ( توضیح میبیوتانولوژیکوبایی متخصص ) استفاد  از ایک داروا »: دهد که

منجر به مرگ شودا جلوگیری  تواند نهایتاًمیاز ترتدید بیماری و بروز عوار  آنا که 

 «.کند می

برای جلوگیری از گستتتترش مرگبار  0210ها را در ستتتال کوبتا اولیک بتار اینترفرون

شود( به کار برد. ایک ویروس دنگ )نوعی بیماری ویروسی که توسط حررات منتق  می
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که در حال حاضتتر در جهان   ی صتتنعت بیوتانولوژی جزیر  )کوبا( رااتجربها توستتعه

 پیررو استا تسریع کرد.

ترتیب به AMGenو  Genetechهای های بیوتانولوژی جهان به ناماولیک شرکت

شدند. ی  سال سی  أتآنجل  در ل  0211در ستانفرانستیستاو و  0291های در ستال

که اغلب کرتتورهای در حال ی ایک صتتنعت برآمد. در حالیصتتدد توستتعهبعدا کوبا در

 recombinant DNA, humanهای جدید )توستعها دسترسی اندکی به تانولوژی

gene therapy, biosafety)  ،داشتتندا بیوتانولوژی کوبا گسترش پیدا کرد و نق

ی ارتصاد ملی ایفا کرد. ای را در بخ، ستلامت عمومی و توستعهروند استتراتیی  پی،

منظور جلوگیری از دستتترستتی های آمریاا بهها در زمانی روی داد که تحریمی ایکهمه

شتتد. تلاش دان،ا اعمال میکوبا به تانولوژیا تجهیزاتا موادا منابع مالی و حتی تبادل 

کردن ستتلامت و به دنبال آنا حرکت ستتریع در راستتتای تبدی  تحقیقات و عمومیبرای 

 نوآوری به آزمون و عم ا وییگی شاخص داستان اینترفرون کوبایی است.

 هاها در پاسخ به عفونتسلولای هستتند که دهند ستیگنالهای هاا پروتئیکاینترفرون

منجر های مجاور به تحری  دفاع ضتتتد ویروس در ستتتلولند و کنتولید و ترشتتتح می

 Jean متتانجیک لینتتدن 0299اولیک بتتار در ستتتتال را هتتا شتتتونتتد. ایک پروتئیکمی

Lindenmann آل  ایزاک  و Aleck Issacs  0211 دند. درکر کرتت در لندن 

هاا ریتافت که اینترفرونمحقق آمریاتایی در پتاری ا د Ion Gresser یتان گرستتتر

کنند. در ها تحری  میهای تومورال در موشهای لنفوسیت را برای حمله به سلولسلول

 Randolph Clark راندول  کلارک لی ی  اناولوژیستتت آمریاایی به نام 0291

Lee .ایک تحقیقات را ادامه داد 
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کتتارترا دکتر جمهوری دنبتتال بهبود روابط آمریاتتا و کوبتتا در دوران ریتتاستتتتبتته

ها لی با فیدل کاستتترو در کوبا ملارات کرد و وی را از اهمیت دارویی اینترفرونکلارک

آگتا  کرد. مدت کوتاهی پ  از آنا ی  پزشتتت  کوبایی و ی  هماتولوژیستتتت در 

آزمایرتتگا  دکتر لی مرتتبول به کار شتتدند و با دان، روز در ایک زمینه آشتتنا شتتدند. در 

 اییا دوازد  روز را در فنلاند با ی  پزش  فنلاندی به نامش، پزش  کوب 0210مارس 

ها را از اینترفرون 0291ی گذراندند. دکتر کانت  در دهه Kari Cantell کتاری کنت 

حق ثبت اختراعا رایگان در  و اکترتتتاو خود راا با ردّهای انستتتانی جدا کرد  ستتتلول

لید اینترفرون در حجم زیاد را یاد ها تودسترس همگان گذاشته بود. بدیک ترتیب کوبایی

 گرفتند.

ی اینترفرون خود را که روز از بازگرت ایک افراد به جزیر ا کوبا اولیک دسته ۵9 یی

ک اتفاق شتتتد  بودا تولید کرد. اییید أتکیفیتت آن در آزمایرتتتگا  دکتر کانت  در فنلاند 

بیماری دنگ در کوبا شتتایع شتتد. ایک اولیک مورع بودا زیرا یند هفته پ  از آنا به کاملاً

ی کنند ی تهدیددهند های خونریزیزا )که رادر به ایجاد تبی بیماریبروز ایک گونه

تلا یه  هزار کوبایی را مبوآمریاا بود. ایک بیماری واگیرا سیصد یحیات است( در رار 

عنوان عام  پخ، به CIA ها بهکودک جان باختند. کوبایی 010نفرا شتتتام   011کرد. 

ویروس در جزیر  )کوبا( مرتتتاوک بودند. آمریاا ایک اتهام را رد کردا اما تحقیقی که 

در کوبا انجام شتد  استتا مدعی است شواهدی دارد که نق، آمریاا را در بروز  اخیراً

 دهد.اپیدمی نران می

وگیری ای جلوزارت بهداشت عمومی کوباا مجوز استفاد  از اینترفرون کوبایی را بر

میر کاه، یافت. ومرگسترعت انجام شد و از گستترش بیماری صتادر کرد. ایک کار به

 دانرتتمندان کوبایی  اcaballero torez و کابالرو تورز  lopez  matilla ماتیلا لوپز
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دنیا بود   ها در تمامتریک مورد پیرگیری و درمان توسط اینترفروننوشتند که ایک گسترد 

 خوبی به اهمیت استراتیی  نوآوری در دان، پزشای پی برداست. بدیک ترتیب کوبا به

دان، و فناوری داروهای بیولوژی  کرد.  یتوستتعه برایگذاریا و شتتروع به ستترمایه

همتتت دانرتتتمنتتدان و محققتان کوبتتایی و دولتتت کوبتاا مرکز مهنتتدستتتی ژنتیتت  و بته

تولید شد و از  alpha 9bآغاز به کار کردا اینترفرون  0211بیوتانولوژی کوبا از سال 

 اند.مند شد  از مزایای آن بهر  آن زمانا هزاران کوبایی

 

 مننژیت ب یکوبا و معجزه

المللیا فقط در کوبا واگیر شد.  تا آن زمانا در سطح بیک  مننییت ک و سا 0291در 

واکسیناسیون همگانیا از ی  شرکت واکسک مننییت آ و س وجود داشت. کوبا برای 

های بعدا موارد مننییت ک گسترش فرانسوی واکسک مننییت س وارد کرد. اما در سال

 ینز علمی مختل  کوبا به سرپرستی-پیدا کرد. تیمی از متخصصان از مراکز پزشای

 روزی برای یافتککار شبانه  concepcion kampa کانسسسیون کامسا بیوشیمیست به نام

 واکسنی علیه مننییت ک را آغاز کرد.

و بعد از ش، سال  0211مننییت ک مرا  اصلی سلامت کوبا بود. سال  021۵در

برای ثر ؤمروزیا تیم کامساا برای اولیک بار در دنیاا موفق به تولید اولیک واکسک تلاش شبانه

علیه مننییت ک سه میلیون کوبایی  0221و  0212های پیرگیری از مننییت ک شد. سال

درصد از گرو   29درصد از ک  جمعیت و  29واکسینه شدند؛ واکسنی که در ایمک کردن 

سال( موفق بود. واکسک مننییت ک کوباییا مدال  2ما  تا  1خطر )کودکان   در معر 

 یلای نوآوری سازمان مل  را کسب کرد.
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در ی  شناسی مولاولی کوباا مدیر مرکز ایمنی  Agustin Lageاگوستیک لاژ 

که به نمودار صعودی تعداد افراد مبتلا به مننییت ک پی، از در حالی مصاحبها

کردا واکسیناسیونا و کاه، سریع موارد ابتلا به بیماری پ  از واکسیناسیونا اشار  می

ایک ساعت در روز کار کند تا فقط د  دریقه از  0۵سال مداوم  91تواند انسان میگفت: 

کرور دنیاا  91همیک منظور شروع شد. و امروز کوبا به نمودار لذت ببرد. بیوتانولوژی به

 کند.های بیوتانولوژی خود را صادر میفرآورد 

اینترفرون کوباییا پ  از اولیک کاربردش برای مبارز  با ویروس تب دنگا کارایی 

هساتیت کا س و ایدز نیز نران های ویروسی شام  و ایمنی خود را در درمان سایر بیماری

 داد  است. در درمان برخی موارد سریان هم از ایک دارو استفاد  شد  است.

بیماری کرونا( ) 02زمان به ما خواهد گفت که آیا اینترفرون کوبایی در درمان کووید 

 تواند اثربخ، باشد یا نه؟نیز می

 

 پیوند با متک اصلی:

Cuba’s Contribution to Combatting COVID-91 

 

 هانوشتپی

نقلابی در اگونه ی  خلق هما کوباییم! ی» ایک مقاله بخری است از فص  پنجم کتاک هلک یافه با عنوان:0 

 زودی منترر خواهد شد. معرفی کتاک در لین  زیر:که به  «دنیای پساشوروی دوام آورد .

https://yalebooks.yale.edu/book/2911911991190/we-are-cuba 
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 پزش ا ساکک تهران3 

                                                      

https://www.counterpunch.org/2020/03/17/cubas-contribution-to-combatting-covid-19/
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300230031/we-are-cuba

