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پزشکان هشدار می دهند 

غیرواگیرها جامعه را می بلعد
  حمیده طاهری

سال هاست که به لطف پیشرفت های پزشکی بیماری های عفونی کنترل شده است ، میزان 
مرگ ومیر ناشی از آن به حدی کم شده که دیگر خطرناک محسوب نمی شوند.بیماری هایی 
که در تاریخ بشر میلیون ها نفر را به کام مرگ کشید . ولی هم زمان با کمرنگ شدن و کنترل 
این بیماری ها جوامع بشری و پزشکان با نوع جدیدی از بیماری ها مواجهه شدن که کم خطر 
از آن ها نبود. حاال بیماری های غیر واگیر است که مردمان شهرنشین را به شدت تهدید 
می کند. با توسعه شهرنشینی و پیشرفت صنعت وزندگی ماشیني ، شیوع بیماری های غیر 
واگیر رو به افزایش می باشد . 59درصد  کل مرگ های دنیا و 46درصد  بار جهاني بیماری ها 

ناشي از بیماری های غیر واگیر هست که مسئول 70درصد  هزینه های پزشکي هست .
 – سه علت اول عمده مرگ ومیر بیماری های غیر واگیرمیباشد )بیماری های قلب و عروق- 
سرطان ها( بر اساس مطالعات سازمان جهاني بهداشت 10 عامل  سوانح و حوادث – 
خطر مسئول بیش از یک سوم مرگ های جهان موارد زیر هست: پرفشاري خون– مصرف 
کلسترول  فقر آهن–  کم وزنی–  ایمني–  روابط جنسي غیر  مصرف الکل–  دخانیات– 
باال– دود ناشي از سوخت های جامد در محیط های بسته– آب و فاضالب و بهداشت 

فردي نامناسب– چاقي
راه حل کنترل اپیدمي جهاني بیماری های غیر واگیر پیشگیري اولیه هست. پایه پیشگیري 
از بیماری های غیر واگیر شناسایي عوامل خطر اولیه و عمده آن ها و پیشگیري و کنترل 

این عوامل هست. خطر پیش روی را با دو تن از پیشکسوتان و محققان جامعه پزشکی 
در میان گذاشتیم. رضا ملک زاده و فریدون عزیزی که بیش از 3 دهه تحقیق و پژوهش 
انجام داده اند و امروز هشدار می دهند که چاقی، دیابت و سرطان در حال بلعیدن جامعه 

است. زنگ خطری که چند سالی است به صدا درآمده است.

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او به 
همراه تیمی 50 نفره بیش از سی سال است که روی پروژه تحقیقاتی کار می کند تا 
علت های شیوع سرطان را بررسی کنند. طرحی که نتایج آن تابه حال در بیش از 120 
مقاله در مجالت معتبر علمی دنیا چاپ شده است. ملک زاده حاال بعد از سی دهه تحقیق 

هشدار می دهد که دیابت و سرطان در حال بلعیدن جامعه است.
 ملک زاده با اشاره به نتایج مطالعات کوهورت استان گلستان گفت: به دلیل اینکه بیشترین 
میزان شیوع سرطان مری و معدی در دنیا از بخش شرقی استان گلستان )گنبد، کالله، 
آق قال( گزارش شده بود، جمعیت آن منطقه موردمطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج 
تحقیقات ما نشان داد که برای شیوع سرطان چندین فاکتور وجود دارد. وی نوشیدن 
مایعات داغ را یکی از مهم ترین عوامل سرطان زا عنوان کرد و گفت: در این مطالعه 
درجه حرارت چای که توسط 50 هزار نفر نوشیده می شد؛ اندازه گیری و مشخص 
شد کسانی که چای با دمای بیش از 65 درجه می نوشند، 10 برابر بیشتر از افرادی که 

چای ولرم مصرف می کنند به سرطان مری مبتال می شوند.
رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: پس ازآنکه 
این تحقیق در نقاط دیگر دنیا نیز انجام شد، سازمان بهداشت جهانی سونوگرافی را 

صادر و اعالم کرد نوشیدن مایعات داغ سرطان زاست.
دکتر ملک زاده مصرف تریاک را دومین عامل ابتال به سرطان مری و معده عنوان کرد 
و گفت: در چندین مطالعه دیگر که برای نخستین بار در دنیا صورت گرفت توانستیم 
ثابت کنیم مصرف تریاک سرطان مری را 2.5 برابر، سرطان معده را 3 برابر، سرطان 
ریه را 2 برابر، سرطان لوزالمعده را 3 برابر و سرطان مثانه را نزدیک به 4 برابر افزایش 
می دهد و به طورکلی سرطان همراه با سکته های قلبی و مغزی جز مهم ترین عوامل 

مرگ ومیر در افراد تریاکی است.
وی افزود: از میان جمعیت 50 هزارنفری موردمطالعه، 8 هزار نفر روزانه نیم گرم 
تریاک مصرف می کنند و این فرصتی بود که بتوانیم ثابت کنیم تریاک نیز یکی از 
عوامل سرطان زاست. البته پیش ازاین سازمان بهداشت جهانی سیگار را به عنوان عامل 
سرطان زا اعالم کرده و چون در مورد تریاک مطالعه ای با این کیفیت و دقت صورت 

نگرفته بود در این رابطه اعالمیه ای نیز صادر نشده بود.
رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از صدور مونوگرافی 
سازمان بهداشت جهانی مبنی بر سرطان زا بودن تریاک خبر داد و گفت: نتایج این 

تحقیقات به سازمان بهداشت جهانی اعالم و مونوگرافی در این زمینه صادر شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه، بابیان اینکه تیم تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران پس 
از سالها تحقیق موفق شد دو عامل مهم سرطان مری را بیابد و آن را به ثبت جهانی 
)WHO( برسانند افزود: البته در این مدت تأثیر 10 عامل دیگر مانند مصرف آب مانده 
در آب انبار، مصرف زیاد نمک، تغذیه ناسالم و مصرف غذای سوخته و برشته شده، 
مسواک نزدن، کمبود مصرف میوه و سبزی وزندگی نزدیک با حیوانات نیز در بروز 

سرطان مری ثابت شده است.
دکتر ملک زاده با اشاره به کاهش شیوع سرطان مری در ایران گفت: در سال 1358 از 
منطقه گنبدکاووس و شرق استان گلستان، 175 مورد سرطان در هر 100 هزار درصد 
گزارش شده بود و اخیراً این عدد به 70 در 100 هزار درصد رسیده است و با بهبود 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و باسواد شدن مردم شرایط بهبود پیدا کرد.
وی با ابراز تعجب از اینکه هنوز برخی از اطباء و کارکنان نظام سالمت تأثیر نوشیدنی 
داغ و مصرف تریاک بر سرطان مری را جدی نمی گیرند افزود: امیدوارم با بیانیه سازمان 
بهداشت جهانی عوامل سرطان زا در کشورمان و هم جای دنیا بیشتر شناخته شده و 

موردتوجه قرار گیرد.
دکتر ملک زاده با تأکید بر ضرورت انجام تحقیقات محصول محور گفت: اینکه تحقیقاتمان 
صرفاً منجر به انتشار مقاله شود کافی نیست بلکه باید به سمت تحقیقات محصول 
محور گرایش بیشتری پیدا کرد. هرچند که این تحقیقات طوالنی مدت بوده و معمواًل 

حدود 10 تا 15 سال طول می کشد تا به نتیجه برسد.
سرپرست تیم تحقیقاتی کوهورت گلستان، با اشاره به اعضای تیم مطالعاتی خود گفت: 
این تیم حدوداً از 30 محقق تشکیل شده که 10 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران و 5 
 )IARC( نفر از دانشگاه علوم پزشکی گلستان هستند و 3 نفر از سازمان بهداشت جهانی
و حدود 10 نفر هم از مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه های بزرگ دنیا ازجمله سازمان 
تحقیقات ملی امریکا NCI-NIH و دانشگاه های کارولینسکا، هاپکینز و هاروارد و 
کمبریج، در پروژه های مختلف با ما همکاری دارند و این همکاری باعث شده نتایج 

تحقیقاتمان در عرصه بین المللی بهتر معرفی و شناخته شود

 چاقی جمعیت ایران به مرز 20 درصد رسید
 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما هشداری دیگری را هم مطرح می کند اینکه چاقی جمعیت ایران به مرز 20 درصد رسیده است. چاقی و اضافه وزن 
یکی از عوامل جدی در ابتال به بیماری های دیگری مانند دیابت و فشارخون است. بنا به گفته ملک زاده نیمی از ایرانیان در سن 55 سالگی دچار فشارخون هستند. 
وی بابیان این که حدود 80 درصد ایرانی ها تحرک کافی ندارند، کم تحرکی مردم را یکی از مشکالت جدی بهداشتی در ایران دانست و اعالم کرد: نزدیک به 70 
درصد ایرانی ها چاق و یا دارای اضافه وزن هستند. دکتر ملک زاده همچنین هشدار داد: اضافه وزن هم در کشور شایع شده که بخش از این موضوع حاصل پرخوری 

است؛ به طوری که 30 درصد غذاهایی که مردم ما مصرف می کنند، اضافه است و این ها هشدارهایی است که باید جدی گرفته شود.
 وی گفت: پنج نوبت ورزش در هفته به مدت 30 تا 45 دقیقه، از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند و شیوع سرطان در کشور پیشگیری می کند. مردم باید 
پنج وعده در روز و هر باریک میوه مصرف کنند تا هم سرطان نگیرند و هم اضافه وزن نداشته باشند. به گفته دکتر ملک زاده 
این در حالی است که ایرانی ها متأسفانه بیشتر به مصرف غذاهایی مانند برنج، نان و شیرینی که چاق کننده هستند تمایل 
دارند. وی با اشاره به این که مصرف نمک در کشور نیز 2/5 تا 3 برابر مقدار الزم است، افزود: نیمی از ایرانیان 
وقتی به سن 55 سالگی می رسند فشارخون دارند. معاون تحقیقات وزیر بهداشت بر مصرف گوشت سفید 
به خصوص ماهی تأکید کرد و گفت: فرهنگ مصرف گوشت سفید به خصوص ماهی در کشور کم است. 
گوشت قرمز کبابی برشته، سرطان زا است و سازمان بهداشت جهانی مصرف سوسیس و کالباس را عامل 
سرطان اعالم کرده است. تریاک و الکل نیز در ابتال به سرطان مؤثر هستند و حدود 30 درصد عامل ابتال 
به سرطان هستند. حداقل 40 درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند. ما با پیشگیری و تشخیص زودهنگام 

می توانیم درصد قابل توجهی از بروز سرطان در کشور بکاهیم.
وی با اشاره به این که سرطان به تدریج در کشور در حال افزایش است، گفت: روند افزایش سرطان در 
ایران مشابه دنیاست و بروز آن در کشور کمتر از متوسط جهان و حتی کشورهای منطقه است. ملک زاده 
معتقد است که 40 تا 50 درصد از سرطان ها قابل پیشگیری است و انسان ها تا 90 سالگی می توانند به 
سرطان مبتال نشوند؛ 50 درصد از سرطان ها نیز قابل درمان است و نباید دیگر از این بیماری ترسید، بلکه باید 
برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام آن، برنامه ریزی کرد. وی ضمن تأکید بر اهمیت انجام تحقیقات سرطان 
در کشور، گفت: مهم است که اطالعات حاصل ازاین گونه تحقیقات در اختیار مردم و سیاست گذاران قرار گیرد 

تا بتواند کمک زیادی در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان آن کند.

 افزایش 3 برابری سرطان پروستات و بی تحرکی 90 درصد ایرانی ها

 یکی دیگر از هشدارهای ملک زاده افزایش 3 برابری سرطان پروستات و بی تحرکی 90 درصد ایرانی هاست. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، میزان 
شیوع سرطان پروستات در ایران طی 20 سال گذشته تاکنون را دارای افزایش 2/5 تا سه برابر اعالم کرد و نسبت به بی تحرکی اغلب ایرانی ها به عنوان یکی از 
عوامل ابتال به سرطان هشدار داد. وی یکی از علل اصلی باال بودن نرخ بروز سرطان پروستات در ایران نسبت به گذشته را امید به زندگی و طول عمر افراد 

دانست و گفت: ازآنجایی که این بیماری در سنین باال بروز می کند، تعداد بیماران مبتال نیز بیشتر به نظر می رسد.
 وی افزود: عالوه بر این چاقی و کم تحرکی، مصرف گوشت قرمز و مواد غذایی با کالری باال سبب بروز این بیماری می شود.

ملک زاده با هشدار مجدد به عدم تحرک کافی 90 درصد ایرانی ها و بروز مشکل چاقی و اضافه وزن گفت: 30 درصد ایرانی ها چاق هستند و 40 درصد 
اضافه وزن دارند.

دکتر ملک زاده رشد تحقیقات سرطان در کشور را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ابتدا باید در کشور نظام ثبت سرطان به صورت دقیق وجود داشته باشد. در 
استان گلستان قبل از آغاز مطالعه کوهورت، نظام ثبت سرطان را ایجاد کردیم اما ممکن است در استان های کشور باکم شماری سرطان روبرو باشیم. در طول 
20 سال گذشته، بیش از 10 هزار مقاله علمی توسط محققان کشور با موضوع سرطان در مجله ISI چاپ شده که موضوعات آن، سرطان های شایع در ایران 

مانند سرطان های معده، پستان و پروستات بوده است.
دکتر ملک زاده یادآور شد: ایران ازنظر رشد تحقیقات علمی در حوزه سرطان با اختالف بسیار زیادی نسبت به  

کشورهای دیگر، در رده اول منطقه قرار دارد و از 448 مقاله در سال 2006 به 2636 مقاله در سال جاری رسیده ایم. 
مطالعه کوهورت سرطان در استان گلستان، بزرگ ترین مطالعه کوهورت خاورمیانه است و خوشبختانه بر اساس 
برنامه پیش رفته ایم و توانسته ایم عوامل خطر سرطان مانند تنباکو، تریاک، چاقی و اضافه وزن، مصرف کم میوه و 
سبزی ها، مصرف الکل، عوامل شغلی، تابش اشعه خورشید، عفونت ها و مصرف گوشت قرمز را شناسایی کنیم.

دکتر ملک زاده خاطرنشان کرد: حدود 5 درصد از موارد ابتال به سرطان، ناشی از سابقه فامیلی و بیش از 90 
درصد آن مربوط به عوامل محیطی است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بابیان اینکه بهداشت 
فردی و به ویژه بهداشت دهان و دندان در ایران ضعیف است، ادامه داد: یکی از عوامل مؤثر سرطان گوارشی، 

بهداشت نامناسب دهان و دندان است و باید حتماً روزانه سه بار مسواک زد.
 به گفته وی هشت میلیون نفر براثر ابتال به سرطان در جهان جان خود را از دست می دهند. در ایران شیوع سرطان 
نسبت به کشورهای پیشرفته جهان کمتر است. معاون علمی فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
افزود: سرطان در ایران در بین مردان به ترتیب معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ و ریه است همچنین 
در زنان سرطان پستان، روده بزرگ، معده، مری و تخمدان به ترتیب شایع ترین سرطان ها محسوب 
می شود. بروز سرطان در جهان 182 در 100 هزار نفر در سال است و این در حالی است که در 

ایران 134 در هر 100 هزار نفر در سال است.
به گفته وی ابتال به سرطان در آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن، استرالیا و نیوزلند بیشتر است همچنین 

در کشورهای درحال توسعه سرطان در حال افزایش است.
معاون علمی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابیان اینکه در ایران سرطان 
در حال افزایش است اضافه کرد: در آخرین تحقیقات و مطالعات استان گلستان نشان می دهد 

نرخ این بیماری در این استان 176 در هر 100 هزار نفر است.
ملک زاده بابیان اینکه ایران رتبه چهارم سرطان منطقه را دارد اضافه کرد: ثبت آمار سرطان 
در کشور دقیق صورت نگرفته است و در 45 سال گذشته در ایران امید به زندگی 22 سال 
افزایش یافته است. وی گفت: نتایج آخرین تحقیقی که در شمال ایران و شمال آسیا انجام 
شد حاکی است که بیشترین سرطان در سال 1970 در دو شهر گنبدکاووس و ترکمن صحرا 

در دو حوزه مری و معده بوده است.
ملک زاده با اشاره به اینکه آلودگی هوا در آینده می تواند منجر به سرطان ریه شود گفت: حدود 
50 درصد سرطان های در کشور قابل پیشگیری است و 50 درصد دیگر را نیز می توان درمان کرد.
وی مصرف سیگار و قلیان در ابتال به سرطان بسیار مهم دانست و گفت: اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
در این زمینه می تواند از ابتال به سرطان پیشگیری نماید. وی بابیان اینکه تأثیر امواج موبایل در ابتال 
به سرطان تاکنون به اثبات نرسیده است درعین حال گفت: هفته گذشته مطالعه ای در کشور سوئد انجام 

شد که در این مطالعه نشان داده شده است که امواج موبایل می تواند با بروز سرطان در ارتباط باشد.
به گفته ملک زاده سموم و نیترات در ابتال به سرطان مؤثر است و همچنین کاهش مصرف میوه و سبزی و 

تغذیه نامناسب نقش بسیار مهمی در ابتال به سرطان دارد.


