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 (رانيا ي)طب سنت يرانيفردمحور در طب ا يبه پزشک يچشم انداز

 

 )PharmD, PhD(*4و3 يميروجا رح ،)PharmD, PhD(2 فرکيشکوفه ن ،)MD, PhD(1 زادهييرضا نيحس
 رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يرانيدانشکده طب ا ،يرانيا يطب سنت يگروه آموزش -1

 رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک سم،يپژوهشگاه غدد و متابول ،يفرد يپزشک قاتيمرکز تحق -2

 رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک ،ييپژوهشکده علوم دارو -3

  رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يرانيدانشکده طب ا ،يسنت يداروساز يگروه آموزش -4

 ده يچک
 يدارد. پزشک ديتاک يماريب يبه جا ماريمورد توجه قرار گرفته و بر توجه به ب اريبس ريقرن اخ کي يمحور در طفرد يپزشک کرديرو

ها و ارزش نيچنفرد و هم يو اعتقادات بهداشت يشخص اتيو تجرب حاتيکند با در نظر گرفتن فرهنگ، ترجيمحور تالش مفرد
کند. با اذعان به عدم  يزيردرمان او را برنامه وهيو ش ماريب طيشرا يـ اجتماع يروان تيضعتوجه به و يفرد، و حت يسبک زندگ

از هزاران  يمکاتب طب نيشد ا يتوان مدعيم ها،«کسياُم»نسبت به  ورودايو آ ينيچ ،يرانيطب ا رينظ يسنت يهاشناخت طب
ها و مشهور مزاج هيرا به نظر يرانيطب ا يارياند. بسکرده ديتأک يها با سالمتو ارتباط آن يفرد يهابر توجه به تفاوت ش،يسال پ

 ديبا يکاربرد دگاهياز د ه،ينظر نيمنسوخ نبودن ا ايدر خصوص نسخ  يشناسند. بدون ورود به مغالطه فلسفياخالط چهارگانه م
چه به صورت  شانيبدن ا يهاپاسخ وها نبودن کارکرد کساني جهيها و در نتآن يذات يهاها و توجه به تفاوتگفت جدا کردن انسان

به  يهر انسان نيتفکر است. بنابرا ني( اساس اي)مزاج اکتساب يطيو مح يتنعوامل برون ري( و چه تحت تاثي)مزاج ذات يمادرزاد
 خورديرقم م اشيزندگ ميرمستقيو غ ميمستق يستيدرون و برون خود و تمام عوامل ز ريمستقل است که تحت تاث ينوبه خود کتاب

محور پرداخته شده فرد يبا پزشک يرانيمطالعه به ارتباط طب ا ني. در اشوديم فيچارچوب تعر نياو در ا يماريو ب يسالمت فيو ط
 .است
  

  مزاج ران،يا يطب سنت ،يرانيمحور، طب افرد يپزشکهاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
 يدرمان شخص»و  «قيدرمان دق» هاست که دربار يانيسال

واژگان  نيچه ا . اگروجود دارد ياديز يهابحث« محورفرد اي
و  يسنت بانيطب ديمعمول نبوده است، اما شا شيقرن پ کيدر 
 ييکردهايرو نياز زمان چن ييهاپزشکان در برهه يحت

 کيدو با ارتباط نز يخود را به خوب مارانيب و اندداشته
طبابت  وهياز جوامع و فارغ از ش ياريشناختند. در بسيم

غالباً در  ماراني(، پزشکان و بديو جد ميو مکمل و قد ي)سنت
و به  يها، مراکز مذهبمدارس، فروشگاه ،يجامعه محل کي

کردند با يبودند و همه تالش م کيدر ارتباط نزد يعبارت
را با  يکپزش يهاخود، مراقبت ماريشناخت از ب نيترشيب

 [.1]کنند  يسازفرد متناسب تيوضع
 يپزشک يهاشرفتيبا پ کرديرو نيقرن گذشته ا کي در

و حجم انبوه اطالعات و شواهد به دست آمده دچار 
شد که  يتوان مدعيم يشده است و به سخت ييهاچالش

روند معمول  کيشده به  يسازيشخص ايمحور فرد يپزشک
 يتوان گفت از پزشکيشده است، بلکه به جرات م ليتبد
 و مطالعات و شواهد و ها. انبوه دادهميامحور فاصله گرفتهفرد

 نهيو کنترل شده منجر به توسعه زم ينيبال يهاييکارآزما
نگرش به  نيو ا ديبر شواهد گرد يمبتن ياز پزشک يديجد

متعدد شد و  ينيبال يهادستورالعمل جادينوبه خود، منجر به ا
دستورات  نيمکرر ا يباعث بازنگر زهايمتاآنال زيپس از آن ن

 [.1،2] اندهشد
بر اساس  قيکه درمان دق يدانست هنگام ديدر واقع با اما

فرد  کيبه عنوان  ماريب عمالً شود،يانجام م ينيبال يراهنماها
گروه درمان  کيعضو از  کيشود، بلکه به عنوان يدرمان نم

تا حد  يفرد اتيتنوع خصوص دگاهيد نيشده است و در ا
مراقبت  گر،يمورد توجه قرار نگرفته است. به عبارت د ياديز
مشابه  يهايژگياز افراد با و يدرمان گروه جياساس نتا بر

مرحله خاص و تا حد ممکن مشابه از  کياست که در 

 16/4/1400 تاريخ پذيرش: 15/2/1400تاريخ دريافت:      rojarahimi@gmail.com      021-88990835 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 م،يپارادا نيا در. اندقرار داشته يماريب اي يسالمت تيوضع
و  يآگهشيدر مورد پ ينيبشياغلب با پ يدرمان يهاهيتوص
 يدرمان تاساس مطالعا که بر يديخطرات و فوا يابيارز

. رديگيبه دست آمده است صورت م قبالً مارانياز ب يگروه
و منحصر به فرد  ژهيو طيطبق شرا يآگهشيروند پ قت،يدر حق

توان بر يتصور است که م نيبر ا يبلکه مبتن ستين ماريهر ب
فرد  کيدر مورد  ينيبشياز افراد پ يگروه ياساس تجربه قبل

مشابه در  يهايژگيو يراشود دايرا انجام داد که احساس م
 [.1،2]مشابه هستند  طيشرا

 يشود تمام دستاوردهايگفته م قيدق يپزشک فيتعر در
منحصر به فرد هر  يکيولوژيب اتيمرتبط با خصوص يپزشک

و از همه اطالعات به  رديگيمورد توجه قرار م ماريب ايانسان 
 ک،يمتابولوم کس،يپروتئوم ک،يدست آمده از ژنوم

 يبرا ها«کسياُم» ريو سا کيفارماکوژنوم ک،يژنومياپ
. دشوياستفاده م ترشيب جهيو درمان بهتر و نت ترقيدق صيتشخ

 افتهيادغام  کيولوژيب ستميس ها،داده نياز ا نهياستفاده به يبرا
 مطالعات سطح تا هابافت و اندام ،يسلول ،ياز سطح مولکول

شود با استفاده يو تالش م رديگيمورد توجه قرار م يتيجمع
 يو... به درک بهتر يو هوش مصنوع ياطالعات يهاياز فناور

ممکن است ما  يدگاهيد ني. چنديانسان رس يشناسستياز ز
در تمام سطوح  يبهداشت يهااز مراقبت يديجد ستميرا به س

درمان و  يسازيشخص ،يريشگيپ ،يآگهشيو پ ينيبشيپ
 [.1-4]مشارکت در درمان برساند 

کند با در يم يعالوه بر تمام موارد باال، سع يفرد يپزشک
و اعتقادات  يشخص اتيو تجرب حاتينظر گرفتن فرهنگ، ترج

 يفرد، و حت يها و سبک زندگارزش نيچنفرد و هم يبهداشت
درمان  وهيو ش ماريب طيشرا يـ اجتماع يروان تيتوجه به وضع

 يتمام ابزارها رعالوه ب گريکند. به عبارت د يزيراو را برنامه
 کس،يپروتئوم ک،ي)ژنوم قيدق يمورد استفاده در پزشک

 ريو سا کيفارماکوژنوم ک،يژنومياپ کس،يمتابولوم
 نيترمهم کسيتوان گفت توجه به پرسونومي(، مها«کسياُم»

افراد نه تنها  دگاهيد نيفردمحور است. در ا يشاخص پزشک
اعتقادات  ت،يبلکه از نظر شخص ،يکيولوژياز نظر تنوع ب

 يهاتياز حما يبرخوردار زانيم ،يو بهداشت يشخص
 زيخودش متما يزندگ طيشرا ريو سا يمنابع مال ،ياجتماع

در  يمهم راتيتأث هانيهمه ا ميدانيچرا که م شونديم
در هر فرد  نيعارضه مع کيو زمان و شدت بروز  يچگونگ

 اتوژنزامکان درک بهتر پ ها«کسياُم»طور که همه دارند. همان
 کسيکنند، بالقوه پرسونوميرا فراهم م يماريدرمان ب ريو س

و با  کيبود با توسعه فارماکوژنوم دواريبتوان ام شوديباعث م
 يبرا يترشيشده، قدرت ب يسازيشخص يساختن دارو

عارضه وجود داشته باشد  نيتراثر و کم نيترشيدرمان با ب
[4-1.] 

 تيدر خصوص اهم از مراکز معتبر يکي ينيبال يراهنما در
 کي فرد و انسان و نه صرفاً کيبه عنوان  مارانيدادن به ب

 :آمده است مار،يب
 .فرد است کي ماريهر ب.1
 .مختص خود دارد يچرخه زندگ کي ماريهر ب.2
 .خود است ژهيو ميتابع مفاه ماريهر ب.3
 .انداز خود را داردو چشم ازهاين ماريهر ب.4
 [.5] دينداشته باش مارينسبت به ب يفرضشيپ چيه.5
 يکردهايتواند منکر اثرات و رشد و بهبود رويکس نمچيه

 رياخ هدر چند ده ،يمارياز ب يريشگيو پ يبهداشت، سالمت
و انقالب  کيژنت تهيدر مقابل مدرن رفتيپذ ديباشد. اما با

و اصطالحاً  کساني يهابر درمان يمبتن يهاوهيآن، ش يفکر
بر اساس پاتوژنز مشترک و به  هايماريب ياستاندارد برا

 يجمعدسته يهاييبر کارآزما يمبتن يهادرمان يعبارت
منکوب  يبه زود ديشا يحت ايمندرس  جيخودشان به تدر

و نه  ماريب يدارو برا»با شعار  کيچه فارماکوژنتشوند. آن
فراتر از استاندارد  يزياست چ يمدع «يماريب يدارو برا

 اچند ب است، هر يشواهد علم ديتول يموجود برا ييطال
توسعه رخ  نيموجود ا يو دستاوردها هاوهياحترام به تمام ش

 [.6-8]خواهد داد 
باعث شده تا درک  کيدر فارماکوژنوم رياخ يهاشرفتيپ
. البته ميبه داروها داشته باش مارانياز پاسخ متفاوت ب يبهتر

بر  يدرمان مبتن يو انتخاب دارو و طراح يسينوکه نسخه
 يدرمان را بهبود بخشد و حت جهينت توانديم يکيژنت شيآرا

 هشکا زيداروها را ن يعوارض جانب ريو سا تيخطر سم
 يهاو تفاوت راتييداشت درک بهتر تغ ديتوان اميدهد. ميم

 نيگزيآن، جا سميها در پاسخ به دارو و متابولآن ريو تأث يفرد
روش آزمون و خطا در درمان شود اما متاسفانه شواهد مربوط 

چند دارو  يفقط برا کيفارماژکوژنت شيآزما ينيبه کاربرد بال
وجود ندارد که  ياديز يهادر دسترس است و نمونه

 [.6-8]بگذارد  ريتأث ينيبال يبر سودمند کسيفارماکوژنوم
اعم از طب  يسنت يهااذعان به عدم شناخت طب با

 توانيم ها،«کسياُم»و.... نسبت به  ورودا،يآ ،ينيچ ،يرانيا
توجه به يب ش،ياز هزاران سال پ يمکاتب طب نيشد ا يمدع

. اندکرده ديتأک يها با سالمتو ارتباط آن يفرد يهاتفاوت
از تفاوت  يکه قطعاً ناش يذات يهاتفاوت نيبتوان گفت ا ديشا

 يظاهر پياست که ما در فنوت يزيافراد است همان چ پيژنوت
 .ميکنيم يبندطبقه و درک هاانسان
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 يرهايمس هيشناخت و تجز ياحترام به همه دستاوردها با
 يدهايو ام يآورفن يهاعامل ستميدر س شرفتيو پ يمولکول

 ديفردمحور بسته شده است با يکه به اهداف پزشک ياديز
 يپژوهش يهادهيو ا اتيتجرب يو علم يبا ادغام منطق رفتيپذ

و  بودبه به توانيم ،يمکمل به شکل اصول يهاطب يو درمان
 يبهداشت يهامراقبت يبرا يفرد يدر توسعه پزشک عيتسر

 دگاهيبود. با د دوارتريسطح سالمت جامعه ام يافراد و ارتقا
 کردياز رو يجزئ زين يسنت يدرمان يکردهايرو گريد  ريفراگ

توسعه  زين يفرد يمدرن محسوب خواهند شد و پزشک
و  ريفراگ اهنگ نياز ا يانمونه ک،يشماره  ري. در تصوابدييم

فارغ  يکرديکند با رويم يشود که سعيمشاهده م افتهيادغام 
موجود  يعلم يهاتياز تمام ظرف طياز تعصب و افراط و تفر

 [.9،10] دياستفاده نما يمتعال يمکتب پزشک کي ليتکم يبرا
 مزاج هيو نظر يرانيا طب

را به  يونانيو به موازات آن طب  يرانيطب ا ياريبس
. بدون شناسنديم چهارگانه اخالط و هامشهور مزاج هينظر

 نيمنسوخ نبودن ا ايدر خصوص نسخ  يبه مغالطه فلسف ورود
 و هاگفت جدا کردن انسان ديبا يکاربرد دگاهياز د ه،ينظر

 دننبو کساني جهيها و در نتآن يذات يهاتفاوت به توجه
 يچه به صورت مادرزاد شانيبدن ا يهاپاسخ و هاکارکرد

)مزاج  يطيو مح يتنعوامل برون ري( و چه تحت تاثي)مزاج ذات
به نوبه  يهر انسان نيتفکر است. بنابرا ني( اساس اياکتساب

درون و برون خود و  ريمستقل است که تحت تاث يخود کتاب
رقم  اشيزندگ ميرمستقيو غ ميمستق يستيتمام عوامل ز

چارچوب  نياو در ا يماريو ب يسالمت فيو ط خورديم
ام عوامل مفهوم تالش شده تم نيبر هم هي. با تکشوديم فيتعر

 اي يشوند تا سازگار يبندانسان دسته اتيموثر بر ح
 .شوند فيعوامل تعر نيفرد با ا يناسازگار

در  يديمفهوم کل ،يرانيطور خالصه مزاج در طب ا به
 يوپاتولوژيزيانسان و نقطه عطف ف يماريسالمت و ب فيتعر

 گريدکيبا  يدو انسان چيمزاج ه فيتعر نيهاست. در ايماريب
. ستين کسانيباشد همانند اثرانگشت دو فرد که  ينم کساني

 يانسان را دارا ،يعيعلوم طب هياز زاو نايسدر کتاب قانون ابن
موجودات  رياو از سا زيداند که باعث تمايخاص م يمزاج
توانند به طور کامل به ينم يدو انسان چياست و ه يهست

با توجه به  ميمفاه نيشباهت داشته باشند. ا گريدکي
 يکيژنت رهيبه ذخ ينسب يو آگاه کيدانش ژنت يهاشرفتيپ

 .ستندين يو... مطالب چندان دور از ذهن يژن انيو ب
و  يعيرطبيو غ يعيطب يهاتوجه به مزاج دگاهيد نيا در

از  نيچه جناز بدو تولد بر اساس آن رمعتدليالبته معتدل و غ
چه در طول ( تا آنيکيژنت رهي)ذخ برديپدر و مادر به ارث م

به دست  يطيو مح يرونيزمان از تعامل بدن با عوامل مختلف ب
و  شواهد يسرکيبتوان بر اساس  شوديباعث م آورديم

او به سمت  يريسوگ ايفرد و  يسالمت تيوضع ،ينيقرائن بال
و  يمزاج طيزد. همه شرا نيسوءمزاج را تخم اي يماريب

 .رديگيصورت م ينيبال قيآن بر اساس مشاهده دق راتييتغ
 آن ترمهم»تلخ اشاره دارد که  قتيحق نياوسلر به ا اميليو
مبتال شده است تا  يماريبه چه ب ماريکدام ب ميبدان که است

 نيو ا «را گرفته است يچه کس بانيگر يماريچه ب کهنيا
آشکار و نهان  يهااست از ضرورت توجه به تمام جنبه ينماد

 [.3]( کي)پرسونوم ماريب ايانسان  کيوجود 
دهد که يمرتبط با شناخت ژنوم  نشان م رياخ مطالعات

 700از  شيب ريافراد به شدت تحت تأث يمزاج و خلق و خو
 ريو تحت تاث دهيچيپ اريبس يمولکول يندهايژن است که با فرآ

مدت، يو حافظه طوالن يريادگيو  يناپسيس يريپذانعطاف
 يرهايمتغ زين طيو محشوند. فرهنگ يم ليو تعد يشرط

 يهااز محرک ياگسترده فيهستند و ط نديفرآ نيبر ا يوثرم
ها اعمال نفوذ هم بر آن يـ اجتماع يو روان کيولوژيزيف
 رييو تغ يحفظ هموستاز سلول يرهايکنند تا در کنار مسيم
 [.11]کنند  فاينقش خود را ا يو فصل يشبانه روز تمير

و  نجريکه دکتر رابرت کلون يديجد اساس مطالعه نسبتاً بر
و ارتباط ژنوم و  هايدگيچيدرباره پ چريهمکارانش در مجله ن

مولکوالر  يهاافتهيتا  يسنت هياول يهادهيو مزاج، از ا يولوژيب
 اتيو خصوص کيژنت يهاافتهيگفت  توانيم اندمنتشر کرده

قابل درک  ياسعهـ تو ياز منظر تکامل يتيو شخص يمزاج
 رياز مزاج، فارغ از سا شانيشناسانه اروان فيهستند. تعر

عبارت است از خلق و  ،يسنت يهاجوانب مورد ادعا در طب
آموزد چگونه رفتار کند و به طور خودکار يفرد که م يخو

و خود به خود، بدون توجه  عيسر يعنيواکنش مناسب دهد )
(. يو خارج يداخل طيشرا رييآگاهانه و تأمل در پاسخ به تغ

 يپيو فنوت يپياطالعات ژنوت بيشوند که ترکيم يمدعسپس 
نسبت به اطالعات  يدر مورد سالمت يترشياطالعات ب

به فکر  ديبا جه،يدهد و در نتيارائه م ييبه تنها يپيفنوت
زمان با استفاده هم يترشيب يو کاربرد يقيتطب يهاپژوهش

 [.11]افراد بود  يدرون يهايژگيو و يبرون اتياز خصوص
مطالعه نشان داده شد در  کيدر  يرانيحوزه طب ا در

 ستميمزاج سرد، س ياشخاص گرم مزاج نسبت به افراد دارا
نسبت به افراد سردمزاج دارند.  يترفعال کيسمپات يعصب

 نينفريبه اپ نينفريدهد نسبت نوراپيمطالعه نشان م نيا جينتا
در  ياربه شکل معناد زوليبه کورت نينفرينوراپ طورنيو هم

 يقابل توجه يهاتفاوت نيچنگروه گرم مزاج باالتر است. هم
دو گروه وجود  نيا يگاما نترفرونيو ا نينترلوکيدر نسبت ا
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رسد افراد گرم مزاج پژوهش به نظر مي نيدارد. بر اساس ا
تر و داراي فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک محيطي بيش

فوق  روئيدعاليت کورتيکوستفعاليت سمپاتيک فوق کليوي، ف
تري نسبت به کليوي و فعاليت سيستم عصبي پاراسمپاتيک کم

ين تمايل الگوي سايتوکايني در چنافراد سرد مزاج هستند. هم
باشد. مي Th2 تر به سمتها نسبت به افراد سرد مزاج، بيشآن

عالوه بر آن، با افزايش نسبت شدت گرمي مزاج به شدت 
افزايش  محيطيسردي آن فعاليت سيستم عصبي سمپاتيک 

 [.12،13]يابد مي
و  ياثرات مفهوم گرم يبه بررس يگريپژوهش د نيچنهم

 نيبدن پرداخته است. در ا سميداروها بر متابول يبرخ يسرد
مشهور به  اهيگ نيچندبا  ميرژ به هامطالعه واکنش بدن موش

 يبا برخ سهيدر مقا انيو زن انهيو راز سونيمانند ان يگرم
شده  سهيو هندوانه و کدو مقا اريخ يعنيسرد  يهايخوراک

وزن بدن و  وانات،يخوراک ح زانيدار در ميمعن ريياست. تغ
 ييمواد غذا يرگذاريدهنده تفاوت تاثسطح گلوکز خون نشان

 سميمتابول زانيشد م يتوان مدعيکه م يبر بدن بود به شکل
عملکرد  يبدن و حت يمصرف اي يافتيدر يو سطح انرژ هيپا
ارتباط دارد  ميناسشيچه که به عنوان مزاج مبا آن يديروئيت
[14.] 

است در داوطلبان  يباره مدع نيمطالعه کوچک در ا کي
و ضربان  کياستوليو د کيتوليفشار خون س سه،يمورد مقا

بدن در افراد گرم مزاج نسبت به افراد  يطيمح يقلب و دما
 زانيافراد سرد مزاج م نيچنسرد مزاج باالتر است. هم

 وتر نوروهورمونال کم تيفعال زانيم تر،نييپا هيپا سميمتابول
دارند  گرانيکارتر از دکم ديروئيتر و تنييبدن پا يدما

[15،16.] 
که دانش ما نسبت به شواهد  ميدانيموارد م نيهمه ا با

مرتبط  ينيبال يهاکه عالئم و تفاوت يو مولکوالر کيولوژيب
 نيچه ااندک است و چنان اريکند بس هيمزاج را توج ميبا مفاه

 هينظر نيا يو درمان ينيبال يشود کاربردها تيشواهد تقو
مطالعه  کيارزشمندتر و معتبرتر خواهد بود. در  اريبس
مزاج،  يو سرد يگرم هينظر يفيو توص يسازيکمّ

 يشبکه و ابزارها زيپژوهشگران با استفاده از آنال
 انيبر مطالعه شبکه، ب يمبتن اندتالش کرده کس،يپروتئوم

در « گرم و تر»در افراد با  يتوکندريرا در سطح م ينيپروتئ
. دهندمورد سنجش قرار « سرد و تر»با افراد با مزاج  سهيمقا

دو گروه در  نيدر ا نيـ پروتئ نيتقابل پروتئ دهيچيپ يهاشبکه
 اديز اريبس يرهايو مس يژن يکنار مباحث انتولوژ

شناخت بهتر از  هيآن است که بر پا هدهندنشان کيولوژيزيف

 مياز مفاه يها به درک بهتر«کسياُم»و انواع  يستيشبکه ز
 .[17،18] افتيتوان دست يمزاج م

 
 

 گيريبحث و نتيجه
 يو هورمون يتيو جنس کيولوژيزيف يهاتفاوتبا توجه به 

توان گفت: تفاوت پاسخ به دارو يمردان و زنان، در مجموع م
 ک،يژنت ،يطياست که شامل عوامل مح يمسأله چند عامل کي

 سميمتابول ع،يزا و عوامل مؤثر بر جذب، توزيماريب سميمکان
مشخص  کهعوامل است  نيا نديباشد و برايو ترشح دارو م

 . [19]دهد ينسبت دارو م يکند هر فرد چه پاسخيم
 کس،يمتابولوم يو کارکردها ميما از مفاه يآگاه

 عيدامنه وس ک،يژنومينوتر ،يذات يمنيو ا وميکروبيم
 انيو ب کسيپروتئوم ،يفرد يدر پزشک يمنيا يومارکرهايب

 يو... همگ يفرد يمنيا ستميو س کيارتباط فارماکوژنوم ،يژن
 هااست که به تفاوت انسان ينشانگر از همسو بودن تفکرات

که  يرا ـ مستقل از هر گروه يو هر انسان دهنديم تياهم
برگ مستقل  کيـ باز هم دارد شانيشباهت را با ا نيترشيب

 .داننديم ياز کتاب هست
 يپژوهش يپردازهينظر نهيمقاله، در زم سندگانيگمان نو به

به مفهوم مزاج در طب  يوجود دارد تا با نگاه علم تيظرف نيا
 نيمحور و همفرد يپزشک ميآن با مفاه قيو تطب يرانيا

و  پيفنوت قيو تطب يستيدر شبکه ز هيمطالعات علوم پا
 ياربردبهبود و ک يبرا يدتريجد يهاافتهي توانيم پيژنوت

 .به دست آورد يفرد يکردن پزشک
 

 مشاركت و نقش نویسندگان
مطالعه و نگارش نسخه اول  ي: طراحزادهحسين رضايي

و  دهي: اروجا رحيميمطالعه،  دهي: افرشکوفه نيکمقاله، 
 يرا بررس جينتا سندگانينگارش نسخه اول مقاله. همه نو

 نمودند. دييمقاله را تا يينموده و نسخه نها
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The approach of personalized medicine has received a great deal of attention over the last century, emphasizing 

attention to the patient rather than the disease. Personalized medicine tries to plan the patient's condition and treatment 

method by considering the culture, personal preferences and experiences and health beliefs of the person as well as 

the values and lifestyle of the person, and even considering the psychosocial condition. Acknowledging the lack of 

knowledge of traditional medicine such as Persian, Chinese and Ayurvedic medicine about "Omixes", it can be argued 

that these medical paradigms have been emphasizing individual differences and their relationship with health for 

thousands of years. Many people know Iranian medicine as the famous theory of temperaments and quadrant humor. 

Without entering into a philosophical fallacy about the abrogation or obsolescence of this theory, from a practical 

point of view, it should be said that the separation of human beings and attention to their inherent differences and 

consequently the same functions and responses of their bodies, whether congenital (Intrinsic temperament) and 

whether under the influence of extrinsic and environmental factors (acquired temperament) is the basis of this thinking. 

Therefore, every human being, in turn, is an independent book that is influenced by his inner and outer and all direct 

and indirect biological factors of his life, and the spectrum of his health and illness is defined in this framework. In 

this study, the relationship between traditional persian medicine and personalized medicine has been studied. 

 

Keywords: Precision Medicine, Persian Medicine, Traditional Medicine, Temperament 
 

 

* Corresponding author. +98 21 88990835     rojarahimi@gmail.com                                          Received: 5 May 2021; Accepted:  7 Apr 2021 

         

  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-7036-en.html
http://www.tcpdf.org

