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از استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر میشود

اهدای مدال افتخار آژانس بینالمللی تحقیقات
سرطان به دکتر ملکزاده
اســتاد ممتــاز دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران ،معــاون تحقیقات

کریســتفور وایلــد ،رئیــس آژانــس بینالمللــی تحقیقــات

وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،مدال افتخار آژانس

ســرطان ( )IARCدر نامـهای از دکتــر رضــا ملـکزاده دعــوت

بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ( )IARCرا دریافــت میکند.

کــرده اوایــل ســال آینــده میــادی بــا حضــور در مقــر آژانــس

دکتــر رضــا ملـکزاده ،اســتاد ممتــاز دانشــگاه علــوم پزشــکی

در فرانســه ،ضمــن ارائــه یازدهمیــن ســخنرانی «ریچــارد دال»،

تهــران و رئیس پژوهشــکده گوارش و کبد ،بهپــاس فعالیتهای

مــدال افتخــار آژانــس را دریافــت کنــد.

برجســته در حــوزه تحقیقــات ســرطان بهویژه شناســایی عوامل

دکتــر ملـکزاده ،بهمنظــور شناســایی عوامــل شــیوع ســرطان

و شــیوع ســرطانهای گوارشــی و ایجــاد ظرفیــت تحقیقــات در

بهویــژه ســرطانهای گوارشــی در شــمال ایــران ،بزرگتریــن

حــوزه ســرطان در جمهــوری اســامی ،مــدال افتخــار آژانــس

مطالعــه کوهــورت خاورمیانــه و شــمال آفریقــا را در ایــران بــا

بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ( )IARCرا دریافــت میکنــد.

جمعیــت  ۵۰هزارنفــری در منطقــه گلســتان بهعنــوان داغترین
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نقطــه ســرطان مــری در ایــران بــه اجــرا درآورد و بــه نتایــج

اســت کــه بــه بررســی  ۳۲نــوع ســرطان در  ۱۹۵کشــور جهان

مهمــی در ایــن مطالعــات دســت یافــت.

میپــردازد.

از نتایــج مهــم ایــن مطالعــه بــزرگ آیندهنگــر« ،اثبــات

آژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ،آژانــس تخصصــی و

تأثیــر نوشــیدن چــای داغ در ابتــا بــه ســرطان مــری» و نیــز

بینرشــتهای ســازمان بهداشــت جهانــی در زمینــه ســرطان

«ســرطانزایی تریــاک» بــوده اســت کــه هــر دو ایــن مطالعــات

اســت کــه مأموریــت آن ،ترویــج همکاریهــای بینالمللــی در

بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت.

تحقیقات ســرطان اســت .این آژانس مهارتهــای اپیدمیولوژی،

همچنیــن در ســال  ۱۳۹۲گــزارش «ثبــت ســرطان جمعیتــی

علــوم آزمایشــگاهی و آمــار زیســتی را بــرای شناســایی علــل

اس ــتان گلس ــتان» ک ــه پیشنی ــاز مطالع ــه ب ــزرگ کوه ــورت

ســرطان بــه کار میگیــرد بهطوریکــه اقدامــات پیشــگیرانه

گلســـتان بـــود بـــه سرپرســـتی دکتـــر ملـــکزاده تهیـــه و

ممکــن اتخــاذ شــده و بــار بیمــاری و رنجهــای مرتبــط آن

بهعنـــوان اولیـــن گـــزارش رســـمی و معتبـــر از وضعیـــت

کاهــش یابــد.

س ــرطان ای ــران وارد کتاب ــی ب ــا عن ــوان «س ــرطان در  ۵ق ــاره

از ویژگیهــای مهــم  IARCتخصــص آن در هماهنــگ کــردن

جهـــان» ( )Cancer in Five Continentsبهعنـــوان مرجـــع

تحقیــق در کشــورها و ســازمانها اســت کــه نقــش مســتقل آن

جهان ــی ش ــد.

بهعنــوان یــک ســازمان بینالمللــی ایــن فعالیــت را تســهیل

از دیگــر تالشهــای معــاون تحقیقــات و فناوری وزیر بهداشــت

میکنــد .آژانــس خصوص ـاً عالقهمنــد بــه انجــام تحقیقــات در

در زمینــه ســرطان ،برنامــه جامعــی بــود کــه وی بــرای ارتقــاء

کشــورهای کمتــر توســعه یافتــه و درحالتوســعه بــا همــکاری

ثبــت ســرطان در کشــور طراحــی کــرد و بــر اســاس آن،

محققــان این کشورهاســت.

دانشــگاههاي علــوم پزشــكي كشــور کــه زمینــه و عالقهمنــدی

آژانـــس بینالمللـــی تحقیقـــات ســـرطان ( )IARCنتیجـــه

اجــرای چنیــن برنام ـهای را داشــتند بهعنــوان مجــری برنامــه

ابتـــکار یـــک گـــروه از چهرههـــای مشـــهور فرانســـوی اســـت

ثبــت ســرطان در هــر اســتان انتخاب شــدند .مبنای ایــن برنامه

ک ــه توانس ــتند ژن ــرال دوگل ،رئیسجمه ــور وق ــت فرانس ــه را

تشــکیل مراکــز ثبــت ســرطان جمعیتــی در مراکــز اســتانها

بــه اجــرای طرحــی بــرای کاهــش رونــد روزافــزون گســترش

اســت و مراکــز ثبــت ســرطان اســتانی بایــد اقدامــات الزم را

ســـرطان متقاعـــد کننـــد .ایـــن پـــروژه بهســـرعت گســـترش

بــرای طراحــي و اجــراي تمــام فرايندهــاي نظــام ثبت ســرطان

یافـــت تـــا جایـــی کـــه در  ۲۰مـــه  ۱۹۶۵مجمـــع بهداشـــت

جمعيتــي انجــام دهنــد.

جهانــی در قطعنامـهای تأســیس آژانــس بینالمللــی تحقیقــات

دکتــر ملـکزاده همچنیــن اقدام بــه تشــکیل بیوبانــک بیماری

ســـرطان را بهعنـــوان ســـازمان تخصصـــی ســـرطان ســـازمان

ســرطان بهعنــوان یکــی از نخســتین بیوبانکهــای کشــور در

بهداشــت جهانــی اعــام کــرد .آژانــس کــه مقــر آن در شــهر

گلســتان کــرد کــه کمــک شــایانی در تشــخیص زودهنــگام و

لی ــون فرانس ــه اس ــت و ش ــورای ح ــکام خ ــود را دارد در ب ــدو

درمــان بیماریهــای ســرطان خواهــد کــرد.

تش ــکیل پن ــج عض ــو داش ــت ک ــه ش ــامل جمه ــوری ف ــدرال
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ایــن دانشــمند ایرانــی ،همچنین از پژوهشــگران اصلــي مطالعه

آلمـــان ،فرانســـه ،ایتالیـــا ،بریتانیـــا و ایاالتمتحـــده آمریـــکا

بــار جهانــي بيماريهــا در انســتيتوي ســنجش و ارزشــيابي

بودنـــد .در حـــال حاضـــر اعضـــای آژانـــس بـــه  ۲۵کشـــور

و یـــژ ه
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