
ـــوت  ـــه دع ـــی 2018( ب ـــی )م ـــه تازگ ـــک زاده ب ـــا مل ـــر رض دکت
آژانـــس بیـــن المللـــی تحقیقـــات ســـرطان IARC بـــه 
ــده در  ــای ارزنـ ــت هـ ــاس فعالیـ ــه پـ ــت و بـ ــه رفـ فرانسـ
گســـترش تحقیقـــات ســـرطان بـــه ویـــژه شناســـایی 
ـــران،  ـــی در ای ـــرطان های گوارش ـــیوع س ـــال و ش ـــل ابت عوام
مـــدال افتخـــار ایـــن آژانـــس را دریافـــت کـــرد. هم زمـــان 
ــس  ــو آژانـ ــمین عضـ ــت و ششـ ــوان بیسـ ــه عنـ ــران بـ ایـ

اعالم شد.

همگروهـــی  مطالعـــه  بزرگ تریـــن  ملـــک زاده  دکتـــر 
ــا  ــا را بـ ــمال آفریقـ ــه و شـ ــورت( خاورمیانـ آینده نگر)کوهـ
ـــه عنـــوان  جمعیتـــی 50هـــزار نفـــری در اســـتان گلســـتان، ب
داغ تریـــن نقطـــه ســـرطان مـــری در کشـــور، سرپرســـتی 

کرده است.

ـــرطان  ـــه س ـــال ب ـــای داغ در ابت ـــیدن چ ـــر نوش ـــات تأثی »اثب
مـــری« و نیـــز »ســـرطان زایی تریـــاک« از نتایـــج ایـــن 

تحقیق بود که هر دو به ثبت جهانی رســـیده اند. 

ـــن مـــدال افتخـــار  ـــرای گرفتـــ ـــه شـــما ب ـــک ب   ضمـــن تبری
لطفـــــــاً  ســـرطان،  تحقیقـــات  المللـــی  بیـــن  آژانـــس 
ــه  ــس چـ ــن آژانـ ــران در ایـ ــویت ایـ ــه عضـــــــ ــد کـ بفرماییـ

دستاوردهایی برای ما خــــــــواهد داشت؟

ــا  ــار مـ ــهیالتی در اختیـ ــات و تسـ ــت، امکانـ ــن موفقیـ ایـ

ــه در  ــی کـ ــم از امکاناتـ ــی توانیـ ــا مـ ــد. مـ ــی دهـ ــرار مـ قـ
ــم.  ــتفاده کنیـ ــتر اسـ ــت بیشـ ــی اسـ ــن المللـ ــس بیـ آژانـ
تعـــداد بیشـــتری از محققیـــن جـــوان مـــا مـــی تواننـــد در 
خـــارج از کشـــور دوره هـــای تخصصـــی را فـــرا گیرنـــد. 
موضـــوع مهـــم ایـــن اســـت کـــه تحقیقـــات ســـرطان 
ـــد کاری  ـــر نمی توان ـــک نف ـــت و ی ـــده اس ـــده ش ـــون پیچی اکن
ــند  ــته باشـ ــت داشـ ــد فعالیـ ــم بایـ ــک تیـ ــه یـ ــد، بلکـ کنـ
ـــه  ـــی ک ـــای بزرگ ـــم ه ـــه تی ـــم در هم ـــی توانی ـــا م ـــن م بنابرای
در دنیـــا در حـــوزه ســـرطان فعالیـــت مـــی کننـــد حضـــور 

مؤثر پیدا کنیم.

  چگونـــه توجـــه شـــما بـــه ســـرطان معطـــوف شـــد 
ــه آن  ــان را بـ ــرژی تـ ــی و انـ ــت علمـ ــه فعالیـ ــه ای کـ بگونـ

اختصاص داده اید؟

ــه  ــاط صمیمانـ ــادری ام ارتبـ ــزرگ مـ ــا پدربـ ــی بـ در نوجوانـ
داشـــتم و ایشـــان بخاطـــر ســـرطان فـــوت کردنـــد. در آن 
زمـــان در ذهنـــم ایـــن ایـــده شـــکل گرفـــت کـــه در آینـــده 
ـــن  ـــه همی ـــم. ب ـــق کن ـــگیری آن تحقی ـــرطان و پیش روی س
علـــت بـــود کـــه از 25 ســـال قبـــل بـــه محـــض اینکـــه از 
ـــده ای از  ـــش عم ـــدم، بخ ـــرون آم ـــئولیت های اداری بی مس
وقـــت، انـــرژی و عالقـــه ام را روی تحقیقـــات ســـرطان 
گذاشـــته ام و خیلـــی خوشـــبختم کـــه در بخش هایـــی 

پیشرفت های خوبی داشته ایم.

ـــا عـــالوه بـــر تشـــخیص و درمـــان    آی
در زمینـــه تولیـــد داروهـــای ســـرطان 

هم موفقیتی داشته ایم؟

جلـــو  خـــوب  خیلـــی  مـــا  بلـــه 
رفته ایـــم. در پـــی تحریم هـــا، مجبـــور 
ـــر  ـــم. اکث ـــد کنی ـــا را تولی ـــدیم داروه ش
ـــرطان  ـــای س ـــاق داروه ـــه اتف ـــب ب قری
ـــران  ـــه کوتاهـــی در ای ـــا فاصل ـــا را ب دنی
تولیـــد مـــی کنیـــم بنابرایـــن فکـــر 
داروشناســـی  علـــم  در  می کنـــم 
پیشـــرفته هســـتیم،  خوشـــبختانه 
برجســـته ای  خیلـــی  دانشـــمندان 
داریـــم و شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــد  ـــط تولی ـــان فق ـــه کارش ـــددی ک متع
ـــد اســـت. مـــا بازارهـــای  داروهـــای جدی
ـــد نقطـــه  ـــم و در چن ـــی هـــم داری جهان
ـــورهای  ـــیه و کش ـــه روس ـــی ب ـــا حت دنی
صـــادر  را  داروهایمـــان  همســـایه 

می کنیم.

ــاری  از پراکندگـــی و تنـــوع  ــا آمـ   آیـ
ــور  ــف کشـ ــاط مختلـ ــرطان در نقـ سـ
داریـــم کـــه بـــر اســـاس آن بدانیـــم 
بایـــد در هـــر نقطـــه چـــه اقدامـــی 

انجام شود؟

ــرطان در  ــت سـ ــی ثبـ ــه ملـ در برنامـ
از  98 درصـــد  آمـــاری  ســـال1393 
بـــروز  مـــورد  جمعیـــت کشـــور در 
ســـرطان تهیـــه شـــد. بـــر اســـاس 
گـــزارش ایـــن برنامـــه ســـاالنه 112  
مبتـــال  ســـرطان  بـــه  نفـــر  هـــزار 
می شـــوند و تقریبـــاً نیمـــی از افـــراد 
ـــزار  ـــدود 50 ه ـــزی ح ـــی چی ـــال یعن مبت
نفـــر در ســـال از بیمـــاری ســـرطان 
مـــا  .پیش بینـــی  می کننـــد  فـــوت 
ایـــن اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه رونـــد 
افزایـــش ســـن و پیـــری جمعیـــت ، 
ــه  ــده بـ ــال های آینـ ــد در سـ ــن رونـ ایـ
ـــه در  ـــد، البت ـــدا کن ـــش پی ـــج افزای تدری
ســـایر کشـــورهای در حـــال توســـعه 
جهـــان هـــم همین طـــور اســـت. االن  
میـــزان شـــیوع ســـرطان در ایـــران 
158 بیمـــار بـــه ازای هـــر 100 هـــزار 
نفـــر در ســـال اســـت، کـــه از متوســـط 
شـــیوع ســـرطان در جهـــان یعنـــی 
هـــزار،   100 هـــر  در  بیمـــار   184

پایین تر است.

در  ســـرطان  علـــل  مهم تریـــن     
ایران و جهان چیست؟ 

بــه  ابتــال  از علــل  تقریبــاً 30 درصــد 

ره
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پروفسور رضا ملک زادهچ

دانشمند برجسته بین المللی 
در زمینه تحقیقات سرطان 

و چهره ماندگار علوم پزشکی کشور:

سرطان 
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هـــزار نفـــری کـــه هـــر ســـال در ایـــران بـــه ســـرطان مبتـــال مـــی شـــوند، بایـــد 
ــه  ــم بـ ــا را می توانیـ ــد آنهـ ــم 50 درصـ ــه گفتـ ــور کـ ــود. همان طـ ــت شـ مراقبـ
ـــد  ـــا بتوانن ـــه آنه ـــد ک ـــزی باش ـــد مراک ـــن بای ـــم، بنابرای ـــان کنی ـــل درم ـــور کام ط
ــا  ــد. ایـــده آل ایـــن اســـت کـــه زودتـــر تشـــخیص داده شـــود، تـ مراجعـــه کننـ
درمـــان هـــم خیلـــی راحت تـــر انجـــام شـــود. بخشـــی دیگـــر از کار پیشـــگیری 
ـــردم  ـــوم م ـــه عم ـــانی ب ـــتن و اطالع رس ـــالم زیس ـــگ س ـــج فرهن ـــه تروی ـــت، ک اس
را ضـــروری می ســـازد. مـــردم بایـــد آمـــوزش ببیننـــد  از عوامـــل خطـــری کـــه 
موجـــب ســـرطان می شـــود پرهیـــز کننـــد. پیشـــگیری احتیـــاج بـــه تحقیقـــات 
دارد تـــا علـــل را پیـــدا کنیـــم . بخـــش ســـوم ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم افـــراد 
ـــم  ـــک کنی ـــوند کم ـــان نمی ش ـــه درم ـــدی را ک ـــاه درص ـــرطان و پنج ـــه س ـــال ب مبت
ـــکاری  ـــد هم ـــه بای ـــرادی ک ـــش اف ـــند. نق ـــتند، درد نکش ـــده هس ـــی زن ـــا وقت ـــه  ت ک
ـــرده و  ـــروع ک ـــبختانه کار را ش ـــا خوش ـــی از آنه ـــت. خیل ـــده اس ـــن ش ـــد، تعیی کنن
بـــه جلـــو می رونـــد. بـــر اســـاس نتیجـــه ثبـــت ســـرطان و وضعیـــت بـــروز و 
ـــور و  ـــف کش ـــاط مختل ـــرای نق ـــت ب ـــف، الزم اس ـــتانهای مختل ـــیوع آن در اس ش

برای انواع ســـرطان ، سیاست گذاری کنیم.

  آیـــا بانـــک اطالعاتـــی از پزشـــکان 
ایـــــــــرانی متخصـــص ســـرطان در 
سراســـر جهـــان در دســـت داریـــم تـــا 
ـــکاری  ـــه هم ـــوت ب ـــا را دع ـــم آنه بتوانی

کنیم؟

ـــم در  ـــن کار را کرده ای ـــبختانه ای خوش
مؤسســـه ملـــی توســـعه تحقیقـــات 
ــت  ــکی در وزارت بهداشـ ــوم پزشـ علـ
آن  مســـئول  بنـــده  کـــه  )نیمـــاد( 
هســـتم، بانـــک اطالعاتـــی از حـــدود 
دانشـــمندان  برتریـــن  از  نفـــر   1500
علـــوم  رشـــته های  در  ایرانـــی 
پزشـــکی از جملـــه ســـرطان درســـت 
کـــرده ایـــم و اتفاقـــاً از آنهـــا دعـــوت 
شـــده اســـت و االن همـــکاری نزدیکـــی 
و  تحقیقاتـــی  زمینه هـــای  در 

آموزشـــی با بعضی از آنها داریم.

و  هسـتید،  شـیرازی  شـما    
روز  در  کـه  اسـت  حسـن تصادفی 
سـعدی بـا شـما مصاحبـه می کنیم، رابطه شـما با اشـعار و حکایت های سـعدی 

چگونه است؟

ـــن  ـــودم، توانســـتیم اولی ـــی کـــه رئیـــس دانشـــگاه شـــیراز ب خوشـــبختم کـــه زمان
ـــعدی  ـــم. س ـــزار کنی ـــیراز برگ ـــعدی را در ش ـــت س ـــی بزرگداش ـــن الملل ـــره بی کنگ
یـــک شـــخصیت جهانـــی اســـت. ســـعدی هویـــت ملـــی ایرانیـــان اســـت بـــه 
ـــعار  ـــام اش ـــت. در تم ـــی اس ـــتی و مهربان ـــح و دوس ـــادی صل ـــه من ـــل ک ـــن دلی ای
ـــای  ـــی آدم اعض ـــد. بن ـــی زن ـــوج م ـــتی م ـــح و دوس ـــتان او صل ـــعدی و در گلس س

یـــک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.

ـــه صـــورت  ـــادی کنیـــم از مرحـــوم پروفســـور شـــمس شـــریعت کـــه ب   بیاییـــد ی
ـــگ  ـــن فرهن ـــون ای ـــرا اکن ـــیم چ ـــد و بپرس ـــی کردن ـــت م ـــتاها طباب ـــگان در روس رای

بین پزشـــکان ایرانی کمرنگ شده است؟

کـــم رنـــگ شـــدن آن را قبـــول نـــدارم. خیلـــی از دکترهـــا چنیـــن کاری کرده انـــد 
و معتقـــدم چنیـــن پزشـــکانی می تواننـــد خیلـــی بیشـــتر نیـــز باشـــند و فکـــر 
ـــعدی  ـــه س ـــود ک ـــتانه خ ـــل نوع دوس ـــگ اصی ـــه فرهن ـــم ب ـــد بروی ـــم بای ـــی کن م

ســرطان در دنیــا در حقیقــت بــه علــت 
ــت  ــات اس ــیگار و دخانی ــتعمال س اس
ــه آن  ــم ب ــاک ه ــا تری ــور م ــی در کش ول
اضافــه مــی شــود یعنــی 30 درصــد 
بــه  فقــط  ایــران  در  ســرطان  علــل 
ســیگار، قلیــان و تریــاک بر می گــردد. 
حــدود 30 درصــد علــل دیگــر آن بــه 
ــه ای  ــل تغذی ــوری و عوام ــی و پرخ چاق
ــد  ــدود 25 درص ــود . )ح ــوط می ش مرب
ایرانی هــا خیلــی چــاق هســتند، حــدود 
وزن  از  وزن شــان  مــردم  درصــد   70
طبیعــی باالتــر اســت و چاقــی یــک 
ســرطان  ایجــاد  در  مهــم  عامــل 
بخصــوص ســرطان روده بزرگ اســت.( 
حــدود 20 درصــد از علــل ســرطان ها 
اســت.  بــه عفونت هــا  هــم مربــوط 
بعضــی از میکروب هــا در بــدن موجــب 
عفونــت هــای مزمــن می شــوند، ایجــاد 
مثــل  می کننــد  ســرطان 
هلیکوباکترپیلــوری،  هپاتیــت نــوع B و 

پاپیلومــای  ویــروس  نیــز  و   ،C نــوع 
عفونت هــای  از  بعضــی  و  انســانی 
دیگــر. درصــد کمــی از ســرطان ها هــم 
و  شــغلی  مواجهــات  خاطــر  بــه 
آلودگی هــای محیطــی بــروز مــی کننــد. 
و بخصــوص آلودگــی هــوا و آب از علــل 

سرطان هستند.

ــارزه  ــرای مبـ ــی را بـ ــه رفتارهایـ   چـ
با ســـرطان توصیه می کنید؟

بایــد بدانیــم ســرطان در 50 درصــد 
اســت.  پیشــگیری  قابــل  مواقــع 
ــتر  ــه بیش ــت ک ــاری  اس ــرطان بیم س
می افتــد.  اتفــاق  بــاال  ســنین  در 
بیــش از 90 درصــد از ســرطان ها در 
اتفــاق  ســال   60 بــاالی  ســنین 
می افتــد. ســرطان پدیــده ای اســت 
از  مجموعــه ای  بــه  بســتگی  کــه 

عوامل محیطی و ژنتیکی دارد و اغلب قابل پیشــگیری اســت. 

نخسـت اینکـه مـردم بایـد سـیگار، قلیـان و تریاک و الـکل مصرف نکننـد. دومین 
متناسـب  در سـطح  را  وزن شـان  بایـد  مـردم  همـه  کـه  اینسـت  مـن  توصیـه 
نگه دارنـد بایـد مـردم را بـه فعالیـت بدنـی و ورزش تشـویق کنیـم. متاسـفانه 90 
درصـد ایرانی هـا تحـرک کافـی ندارنـد یعنـی فعالیـت بدنـی کافـی ندارنـد. مـردم 
بایـد از پرخـوری پرهیـز کننـد. در ایـران 30 درصـد از مقـدار  غذایـی کـه مصـرف 
می کنیـم، مـازاد بـر نیـاز اسـت . سـومین مسـاله کاهـش مصـرف نمـک و حذف 
نمکـدان از سـفره اسـت. نمـک در ایجـاد سـرطان معـده که شـایع ترین سـرطان 
در مـردان ایرانـی اسـت تاثیـر دارد. تشـویق بـه مصـرف میـوه  و سـبزیجات نیـز 
اهمیـت دارد. نیمـی از ایرانی هـا میـزان سـبزیجات و میـوه  مصرفـی شـان کافی 
نیسـت  بایـد مصـرف سـبزیجات و میوه جـات را افزایش دهیم. یکـی از این مواد 
سـرطان زا مصـرف چـای و مایعـات داغ اسـت. توصیـه مـی کنـم مـردم چـای را 
بصـورت ولـرم مصـرف کننـد. یکـی از عـادت هـای اشـتباه مـردم هـم مصـرف 
گوشـت و غذاهـای کبابـی اسـت کـه روی ذغـال تهیـه می شـود.  دود زغـال مواد 
سـمی دارد کـه باعـث ایجاد سـرطان می شـود و لذا بایـد مصرف غذاهـای کبابی 
را کاهـش بدهیـم. نکتـه دیگر اینکه افرادی که بهداشـت دهان و دنـدان  را رعایت 

معـرض  در  بیشـتر  نمی کننـد، 
سـرطان  هستند مثل سـرطان معده 
می کنـم  توصیـه  بنابرایـن  مـری،  و 
مردم بهداشـت دهـان و دندان خود را 
رعایـت کنند، هر شـب مسـواک بزنند، 
مواجهـات  کنتـرل  بـرای  بایـد  نهایتـاً 
شـغلی مسـتمر دوری از محیط هـای 
هـم  سـرطان زا  عوامـل  دارای 
چاره اندیشـی کنیـم. بنابرایـن بایـد بـا 
آگاهی رسـانی و تغییـر رفتـار مـردم و 
سـطح  در  الزم  اقدامـات  اجـرای 
جامعـه عوامـل خطـر سـرطان و در 

نهایت ایجاد سرطان را مهار کنیم.

بیـــن  از ســـرطان  تـــرس  ولـــی    
مـــردم گاهـــی مانـــع مراجعـــه بـــرای 

تشخیص سرطان می شود.

ـــردم  ـــازی م ـــل آگاه س ـــن دلی ـــه همی ب
ســـنین  در  اســـت.  مهـــم  خیلـــی 
خـــاص،  بخصـــوص بـــاالی 50 ســـال 

بهتـــر اســـت غربالگـــری انجـــام  شـــود بـــرای مثـــال افـــراد بـــاالی 50 ســـال و 
افـــرادی کـــه در خانواده شـــان فـــرد  مبتـــال بـــه ســـرطان روده بـــزرگ بـــوده، 10 
ـــه  ـــد ک ـــه کنن ـــری مراجع ـــوع غربالگ ـــک ن ـــرای ی ـــد ب ـــن بای ـــن س ـــل از ای ـــال قب س
ـــد،  ـــون باش ـــر در آن خ ـــت، اگ ـــردن اس ـــک ک ـــل  چ ـــوع قاب ـــش مدف ـــک آزمای ـــا ی ب
از  بـــزرگ  بررســـی  می کنیـــم، معمـــوالً همـــه ســـرطان های روده  را  روده 
پولیـــپ کـــه ضایعـــه ای کوچـــک و قابـــل برداشـــتن اســـت، نشـــات می گیـــرد. 
ــته در  ــال گذشـ ــا 30 سـ ــه در 25 تـ ــزرگ کـ ــرطان روده بـ ــرای سـ ــوص بـ بخصـ
ـــا  ـــک آنه ـــه ی ـــواده درج ـــه در خان ـــم ک ـــانی ه ـــت. کس ـــده اس ـــر ش ـــران دو براب ای
ـــد و در  ـــه کنن ـــاوره مراجع ـــرای مش ـــد ب ـــود دارد بای ـــرطان وج ـــه س ـــال ب ـــرد مبت ف
ــایر افـــراد جامعـــه بـــه برنامـــه هـــای  صـــورت توصیـــه پزشـــک بیـــش از سـ

پیشـــگیری و غربالگری ها توجه کنند.

  درباره برنامه جامع ســـرطان کمی بیشـــتر توضیح دهید.

مـــا برنامـــه جامعـــی بـــرای پیشـــگیری داریـــم ، تشـــخیص زودرس، درمـــان و 
ــن 115  ــد. از ایـ ــرطان می گیرنـ ــه سـ ــرادی کـ ــرای افـ ــکینی بـ ــای تسـ درمان هـ

و شـــاعران بـــزرگ مـــا منـــادی اش 
بودنـــد و حتـــی در دیـــن و اعتقاداتمان 
خیلـــی  دارد.  وجـــود  واقعـــاً 
خوشـــبختم کـــه توانســـتیم برویـــم 
در نقطـــه ای از ایـــران کـــه معـــروف 
بـــود بـــه داشـــتن بیشـــترین میـــزان 
ســـرطان در دنیـــا، یعنـــی منطقـــه 
ــتا  ــی 370 روسـ ــد کاووس. اهالـ گنبـ
و  مـــورد مطالعـــه قـــرار گرفتنـــد 
ــا  ــرای آن هـ ــگیرانه بـ ــات پیشـ اقدامـ
آن  از  بعـــد  گرفـــت.  صـــورت 
مطالعـــــــــــــه، در 20 اســـتان کشـــور 
کردیـــم،  درســـت  پایگاه هایـــی 
ــون  ــتان و اکنـ ــگاه گلسـ ــابه پایـ مشـ
از  نفـــر   500 حـــدود  خوشـــبختانه 
ــه  ــی کـ ــان ایرانـ ــته ترین جوانـ برجسـ
در زمینـــه پزشـــکی از جملـــه ســـرطان 
تحقیقـــات هســـتند، در  مشـــغول 
ـــگیرانه  ـــای پیش ـــات و طرح ه مطالع

سرطان فعالیت دارند. 

  شـــنیدیم شـــما ایـــام نـــوروز هـــم 
طبابـــت را تعطیل نمی کنید؟

معمـــوال ایـــام نـــوروز بـــه روســـتای 
خودمـــان در اســـتان فـــارس مـــی روم 
و در آنجــــــــا مــــــــریض هـــا را در 
ـــم و از  ـــی کن ـــیدگی م ـــی رس درمانگاه

این ارتباط بسیار خوشحالم.

  نکتـــه ای دیگـــر اگـــر بـــه نظرتـــان 
می رسد، بفرمایید.

مؤسسه  بنیان گزاران  از  مایلم 
نیکوکاری  ای  مؤسسه  که  شمس 
برای  تالش  به خاطـــــــر  اســـت 
حمایت  و  آموزش، کنترل  پیشگیری، 
از بیماران مبتال به سرطان در کشور 
بگویم  عزیزم  مردم  به  و  تشکر  کنم 
پیش  در  را  سالم  زندگی  شیوه  باید 

بگیریم تا به سرطان مبتال نشویم.

40 درصد علل سرطان
در ایران فقط به 

عوامل خطر محیطی 
مثل ســـیگار، قلیان، تریاک، 

چاقی و پرخوری، 
عوامل تغذیه ای و 

کم تحرکی 
مربوط می شود.

از بنیان گزاران مؤسسه شمس 
که مؤسسه ای نیکوکاری اســــــت 

به خاطـــــــر تالش برای 
پیشگیری، آموزش، کنترل و 

حمایـــت از بیماران مبتال به 
ســـرطان در کشور تشکر  کنم و به 

مردم عزیزم بگویم باید شـــیوه 
زندگی ســـالم را در پیش بگیریم تا 

به سرطان مبتال نشویم.
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