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پیشگفتار
پسازبازگشتبهایران،درطولهشتسالگذشتهدرکنارتدریسعلومنویندرتشخیص
برایدرمان بسیارعالقهمندبودمداروهایمفردیراکه ودرمانسرطاندردانشگاههایکشور،
از ایران سنتی اصلیطب منابع به مراجعه با را میشدند استفاده ایران پزشکي تاریخ در سرطان
جمله:۱(الحاویازمحمدبنزکریایرازی۲(قانوندرطبازابنسینا۳(مخزناالدویهازعقیلی

خراسانی۴(اختیاراتبدیعیازانصاریشیرازی،استخراجنمایم.

بههمیندلیلتصمیمگرفتماطالعاتگیاهانیراکهخواصدرمانیضدسرطانيدارندوتاکنون
درمقاالتعلمیمعتبردرسراسرجهانموردتاییدقرارگرفتهاندرادرقالبکتابيبابیانسادهو
قابلفهمگردآورينمایم؛چراکهمعتقدهستمیکيازاساسيترینمشکالتموجوددرحوزهدرمان
سرطاندرطبسنتي،عدموجوداطمینانکافيوقاطعپزشکان،متخصصانوپژوهشگرانبهاثر
بخشيگیاهاندارویيدرکنترلودرمانتومورهايسرطانياست.باتوجهبهاینمواردگامنخست
برايبرطرفنمودناینمشکل،تهیهمستنداتمکتوبازگیاهانموثردرطبسنتیایراناست.

امروزههمهميدانیمکهروشهایمدرندرمانسرطاندارایعوارضجانبیبسیاريهستند،
ضمناینکهموثربودناینروشهادر۹۵درصدسرطانهایشایع،بهتشخیصسرطاندرمراحل
اولیهبستگیدارد.درحالحاضراینروشهاتنهاچندسالبرطولعمربیمارمیافزایندوقادربه
درمانقطعيآننیستند.باتوجهبهافزایشدرصدابتالافرادبهسرطاندرایران،استفادهازروشهای
درمانیمورداستفادهدرطبایرانيکهدرگیاهانداروییتبلوریافتهاست،حائزاهمیتمیباشد.

یاري را بنده سرطان، ضد دارویی گیاهان معرفي در دانشجویان از زیادی تعداد راه این در
نمودهاند.اگرچهدرلیستکنونیتعدادیازگیاهانداروییکهدرمنابعطبسنتیایرانبهآنها
اشارهنشدهاستنیزموردبررسيقرارگرفتهاند.باتوجهبهاهمیتتداخلداروهادراستفادههمزمان
ازعصارهگیاهانوداروهایتجویزیطبمدرن،ازهمکارگرامیوارجمندم»جناب آقای دکتر 
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حسين رضایی زاده«تقاضانمودمدرتعیینوتبییناینتداخالتمارایارينمایند.

حالهمهماخداراشاکریمکهپسازدوسالاینمهمبهانجامرسیدوباالخرهتوانستیمکتابی
رابابیانيسادهبهمحضرپژوهشگرانوعالقمندانبهدرمانسرطانباترکیباتگیاهیعرضهنماییم.
ترکیبات ایران، منابعطبسنتی در استفاده مورد معرفيگیاهانضدسرطان کتابحاضرضمن
شیمیایيغالبدرآنها،عوارضجانبيوتداخالتداروییآنهاباداروهایتجویزیکنونیرا
نیزموردبررسيقراردادهاست.امیداستبااستفادهازعلموتجارببزرگانطبایرانيبتوانیمدر
آیندهاینزدیکدرتلفیقطبسنتيوعلومنوینپزشکیازجملهژنومیکسوپروتئومیکسگامي
بزرگواقداميمثمرثمردردرمانسرطانبرداشتهونتایجخیرهکنندهايرابهجامعهعلمیجهان

ارائهدهیم.

    به اميد آن روز  �  

                                                                                                        دکتر علي متولي زاده اردکاني
كا صص زیست فناوري از آمری                                                                                                            دکتراي ژنتيک و فوق تخ

  )NIH (   كا شت  آمری                                                                                                                                                                                                                 ژپوهشگر ارشد )2003- 1999 (  رد  انستيتو  ملي بهدا
)NCI(  كا                                                                                                                                                                                                                                                                                              و      انستيتو ملي سرطان آمری

گاه ملي مهندسي ژنتيک و زیست فناوري                                                                                                                عضو هيات علمي ژپوهش
)MEACR( دبیر سازمان تحقیقات سرطان خاورمياهن                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          عضو شوراي راهبردي و كميته ژپوهشي شبکه سرطان  وزارتِ
شت، ردمان و آموزش زپشكي                                                                                                                                              بهدا
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هو الحکيم

ديباچه
سرطان و تغذهی، گيااهن دارويي، طب سنتي و مکمل

همزمانبارشدروزافزوناستفادهازطبمکملدرکنارپزشکیرایجدربسیاریازکشورها
باورداشتکهمردم را اینواقعیتجهانی باید وتوسعهیگستردهتحقیقاتعلمیوکاربردی،
از بسیاری نکته همین میکنند. استفاده دارو و غذا عنوان به طبیعی فرآوردههای و گیاهان از
پژوهشگرانوسیاستگذارانرابرآنداشتهتامقرراتیرادربارهیشیوهیاستفادهازگیاهاندارویی
وفرآوردههایطبیعیتدوینکنندوبرپایهبرنامههایخود،پژوهشدراینزمینهراسامانببخشند.
سازمانجهانیبهداشتوبسیاریازمراکزعلمیبینالمللینیزاهمیتوکاربردگیاهانداروییو
اینزمینهها برایسیاستگذاریوپژوهشدر را طبمکملراپذیرفتهاندورهنمودهایمتعددی

تدوینومنتشرنمودهاند.بهسهگزارهیزیردقتکنید:
۱ تحقیقاتنشانمیدهندبین6۳تا7۵درصدازکسانیکهبهمراکزتخصصیدرمانسرطان.

سایر میکنند. استفاده را مکمل طب روشهای انواع از یکی حداقل میکنند، مراجعه
بررسیهانیزبهصورتکلینشانمیدهندکهبین۳0تا7۵درصدازمبتالیانبهسرطان
درسطحجهانازانواعروشهایکمکیوجایگزینمانند:گیاهدرمانی،ویتامینبادوز
باال،ترکیباتطبیعیودریایی،فرآوردههایبیولوژیکی،موادمعدنیو...استفادهمیکنند.

۲ عدم. از ترس همچون دالیلی به موارد( درصد 7۵ از )بیش سرطانی بیماران از بسیاری
پذیرشیاعدمتوجهپزشک،عدماحساسضرورتویاتمایلبهدخالتدردرمانو...،
با نمیگذارند. یاطبیعی فرآوردههایمکمل از استفاده رادرجریان معالجخود پزشک
)OTC(توجهبهدسترسیآزادبیمارانبهاینترکیباتکهدرحقیقتداروهایبدوننسخه

محسوبمیشوند،اینمشکلواقعیترجلوهمیکند.
۳ ازطرفدیگربسیاریازپزشکانومتخصصان)بیشاز70درصدموارد(نیزبهدلیلعدم.

ديباچه
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مطالعه،بیعالقگیویامخالفتباطبمکمل،اطالعاتچندانیازاثراتاینفرآوردهها
یاتداخالتآنهاندارند.

۴ مصرف. است، داده نشان مستند و مکرر بررسیهای که هستند حالی در همه اینها 
تداخل امروزی پزشکی در رایج درمانهای از بسیاری با طبیعی فرآوردههای خودسرانه
دارند.اینتداخالتمیتوانندبهشکلکمیازیادکردنجذب،پخش،نیمهعمریاشدت
تأثیرسایرداروهاباشندونهایتاًمنجربهکندییاعدمپاسخدرمانیوحتیدرمواردیباعث

مسمومیتداروییوواکنشجانبیشوند.
۵ بهترینرویکردوبرخوردمنطقیبااینموضوع،ازیکسوافزایشسطحدانشپزشکان.

ومتخصصانازاثرات،کاربردها،عوارضوتداخلهایموادطبیعی،داروهایگیاهیو
غذاـداروهایمورداستفادهتوسطبیماراناست.ازسویدیگرافزایشسطحآگاهیو
اطالعرسانیصحیحبهبیمارانباایجاداطمینانخاطربرایایشانکهپزشکمعالجحداکثر
تالش،دانشوتجربهموجودرابرایبهبودیبیماریبهکارگرفتهاستوبهسواالتبیمار
بر دربارهینقشتغذیه،گیاهاندارویی،طبسنتیومکملبدونحّبوبغضوصرفاً

اساسیکرویکردعلمیپاسخمیدهد.

رویکرد جهانی

بیمارانمبتالبهسرطانبهدنبالهرراهیبرایمبارزهبابیماری،مدیریتعالیموکاهشعوارض
درمانهستندکهازجملهآنطبمکملاست.تعدادزیادیازبیمارانمبتالبهسرطانازرویکردهای
طبمکملاستفادهمیکنند.براساسنتایجمنتشرشدهدریکمطالعهجامعدرامریکانشانداده
شدکه6۵٪مبتالیانبهسرطانازرویکردهایطبمکملاستفادهمیکنند؛درحالیکهاینآمار
درمیانافرادغیرمبتالبهسرطان۳۵٪ گزارششدهاست.بررسینتایج۱8مطالعهبیانگراینواقعیت
بودکهتمایلبهرویکردهایطبمکملدرشمالامریکابیشترازاسترالیا،نیوزلندویااروپااست.

همچنیناینتمایلخصوصاًازسال۲000بهبعدمعنادارترشدهاست.

در مکمل رویکردهایطب تاثیر بر مبنی علمی علیرغموجودشواهد بدانیمکه است الزم
کنترلعالیمومدیریتعوارضدرمان،درحالحاضرشواهدمحکمبرایامکاندرمانقطعیبا
رویکردهایمکملبرایسرطانوجودندارد.بنابراین،اصلاساسیاولایناستکهترکیباتو
روشهایاثباتنشدهنبایدجایگزیندرماناصلیشدهوتاخیردردرماناصلیجایزنیست.همچنین
آگاهیازتداخالتبعضیرویکردهایطبمکملبادرماناصلیسرطانوتوجهبهآنضروری
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است،کهالزمهآنتعاملوهماهنگیبینمراکزدرمانیطبمکملوسرطاناستتابیماراندر
خود معالج پزشک و درمانی گروه با مکمل، طب رویکردهای بکارگیری برای تمایل صورت
راهنمای باشد.درسال۲00۹ کنترل درمانیتحت بودنروش ایمن و اثربخشی و مشورتکرده
بالینی)گایدالین(مبتنیبرشواهدباعنوانانکولوژیتلفیقیوجامعباهدفترکیبوهماهنگی
بینرویکردهایطبمکملوروشهایدرمانیمرسومبیمارانسرطانیمطرحشد.دراینراهنما
بهنقشرویکردهایمکملبرایکنترلعالیموافزایشاحساسبهبودیدربیماراناشارهدارد.این
راهنمابرعدمامکانجایگزینیروشهایثابتنشدهبهجایروشهایدرمانیاصلیتاکیدداردو

درموردخطرکاهششانسدرمانوبهبودیبیمارانهشدارمیدهد.

مستنداتوجودشواهدعلمیمبنیبرتاثیررویکردهایطبمکملدرکنترلعالیمومدیریت
برای مکمل رویکردهای بررسی هدف با فلوریدا دانشگاه در مطالعهای است. درمان عوارض
نتایج منتشرشد. سال۲0۱۱ در و انجام بیمارستان در بستری بیمارانسرطانی در مدیریتعالیم
مطالعهنشاندادکهدرد،خستگیواختاللخوابشایعترینعالیمدربیمارانتحتدرمانبودهکه
روندمعمولزندگیافرادرامختلمیکندواثراتمنفیبرکیفیتزندگیبیماراندارد.دراغلب
بیماراناینعالیمبهکمکدرمانرایجکنترلنشدهوازجملهعللتمایلبیمارانبهرویکردهای

طبمکملاست.

ازرویکردهایطبمکمل استفاده به برایکسیتشخیصسرطانگذاشتهشدهوتمایل اگر
دارد،درمرحلهاولالزماستاطالعاتکافیدرموردرویکردموردعالقهخودجمعآوریکرده
وباپزشکمعالجخوددرمیانبگذارد.الزماستبدانیمکهبعضیترکیباتمکملبادرمانهای
مرسوم درمانهای با همزمان آنها مصرف است ممکن حتی و داشته تداخل سرطان استاندارد
خطرناكباشد.بایدازپزشکخوددرمورداثربخشیوسودمندیترکیبویارویکردموردنظر،
عوارضبالقوه،احتمالتداخلباروشدرمانیمرسوموتوصیهویدربکارگیریآنسوالپرسید.
هرچندمتاسفانههنوزدرکشورمامقاومتیغیرعلمیدربرابراستفادهمنطقیوبهجاازطبسنتی

ومکملوجوددارد.

رویکرد پزشکی جدید به پزشکی تلفيقی در حوزه سرطان

بیمارانسرطانیو افزایشکیفیتزندگی یا بهنگاهداشت انکولوژینوین،توجهروزافزونی
درمانسرطاندارد،چنانکهکارآزماییهایبالینیبایدعالوهبربررسیکارآییواثربخشیدارو،
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تغییراتکیفیتزندگیبیمارانراگزارشکنند.بابهبودپیشآگهیدرمانسرطانها،نگاهداشتیا
افزایشکیفیتزندگیوابستهبهسالمت)HRQOL(بهیکمعیارمهمارزیابیدرهنگامدرمانو
پسازآنتبدیلشدهاست.بسیاریازبیمارانسرطانی،بویژهآنهاکهازکیفیتزندگیپایینتری
برخوردارهستند،درمعرضقطعدورهدرمانسرطانبودهواینموضوعبایدبعنوانهشداریجدی
موردتوجهمتخصصاندانشانکولوژینوینقرارگیرد.طی۳0سالگذشتهآمارنشاندادهاست
ازدرمانهایاستانداردتخریبتومور)جراحی،پرتودرمانیو ایاالتمتحدهآمریکا،استفاده در
شیمیدرمانی(نتوانستهاستدربسیاریازموارد،مرگومیربیمارانراکاهشدهد.اینامرناشی
ازعدمکارآییاینروشهایدرمانسرطاننبودهاست؛بلکهبررسیهانشانمیدهندبسیاریاز
بیمارانبهعلتافتکیفیتزندگی،دورهدرمانیخودراتکمیلنکردهوهمینموضوعباعثشده

استبازنگریاساسیدرنحوهارزیابیکارآزماییهایبالینیبهعملآید.

ایفامیکنند،زیراسودمندیهاییدر بیماران روشهایمکمل،نقشیمهمدردرماناینگونه
افزایشکیفیتزندگی،کاهشعوارضجانبیدرمانهایرایجوارتقایسطحسیستمایمنیبیماران
ازخودنشانمیدهند.بنابراینامروزهبیشازهرزمانیالزماستکهپزشکانوپرستارانازاطالعات
علمیوقابلاستنادوبهروزدربارهاینگونهدرمانهایکمکیآگاهیداشتهباشندتابتواننددرکنار
درمانهایسرطانازآنهااستفادهکنند.طبتلفیقییاجامعنگر،نگرشینودرعرصهپزشکیاست
کهدرشاخههایمختلفاینعلمدرحالتوسعهوگسترشاست.مجمعمراکزدانشگاهی،سالمت

طبتلفیقیرااینگونهتعریفمیکند:

بر  و  می شود  مضاعف  آن  در  بيمار  و  پزشک  بين  ارتباط  اهميت  که  پزشکی  از  "رویکردی 
تمامی وجود بيمار به عنوان یک انسان متمرکز می شود و البته مبتنی بر شواهد، همه روش های 

درمانی مناسب را برای بهبود به کار می گيرد تا بهترین پاسخ درمانی و بهبودی ممکن شود."

ازروشهایطبسنتی،سیستم استفاده با امیدوارند بیمارانسرطانی نشانمیدهند بررسیها
ایمنیبدنخودراتقویتنمایند،دردخودراکمکنندوعوارضجانبیناشیازبیمارییادرمان
آنراکاهشدهند.تنهاتعدادکمیازبیمارانمبتالبهسرطانمیگویندبهخاطراینازدرمانهای
ناامیدهستندوانگیزهآنهادراستفادهازطب مکملاستفادهمیکنندکهازدرمانهایاستاندارد
سنتیومکمل،بهطورعمدهتمایلبهاحساسکنترلبیشتربرسالمتیخود،کاهشعوارضبیماری

وباورقویبهدرمانهایطبیعیاست.
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تابهامروز،بسیاریازدرمانهایطبسنتیومکملموردارزیابیدقیققرارگرفتهوهرساله
طبابت دستورالعمل تلفیقی انکولوژی انجمن ۲00۹ سال در میشوند. انجام نیز بیشتری مطالعات
بالینیمبتنیبرشواهدرابرایپزشکانمنتشرکردتادرزماناستفادهازروشهایدرمانیمکمل
دربیمارانسرطانبهآنتوجهنمایند.همچنینپژوهشگراندرحالارزیابیروشهایطبسنتیو
مکملیهستندکهمردمگاهیباامیدبهکاهشخطرابتالبهسرطانازآنهااستفادهمیکنند.موارد
تلفیقیاستکهفهرست ازمراکزجامعکنترلسرطاندرمراکزآکادمیکپزشکی زیرتعدادی

شدهاند:

Academic Centers: Dedicated Integrative Oncology Center

ARIZONA
•	 Cancer Treatment Centers of America

CALIFORNIA
•	 University of California San Francisco, Osher Center for Integrative Medicine
•	 Simms/Mann-UCLA Center for Integrative Oncology

ILLINOIS
•	 The Block Center for Integrative Cancer Treatment
•	 Cancer Treatment Centers of America

MARYLAND
•	 Johns Hopkins Center for Complementary and Alternative Medicine

MASSACHUSETTS
•	 Dana Farber Cancer Institute, Leonard P. Zakim Center for Integrative 

Therapies

MINNESOTA
•	 Mayo Clinic’s Complementary and Integrative Medicine Program

NEW YORK
•	 Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Integrative Medicine Service

OKLAHOMA
•	 Cancer Treatment Centers of America



سرطان و گيااهن دارويي ۱6

PENNSYLVANIA

•	 Cancer Treatment Centers of America

همچنینمیتواناطالعاتبهروزشدهوتحقیقاتموردتأییدرادرمراکززیرجستجوکرد:
NCCAM Clearinghouse 
Web site: http://nccam.nih.gov
National Cancer Institute 
Web site: http://www.cancer.gov/cam
PubMed
Web site: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez CAM on PubMed

®
: 

nccam.nih.gov/research/camonpubmed/

سیاستهایاینمراکزدرمانیبرایناصولاستواراست:

و انکولوژی متخصصان بین تخصصی مشاوره بیماری؛ فقط نه و انسان وجود تمامی درمان
درمان و آموزش تحقیقات، برای درمانی و بهداشتی مراقبت مکمل؛ دانشگاهیطب متخصصان
بیمارونهفقطدرمان.محوراصلیدرماندراینمراکز،درمانعالئمجانبیوآزاردهندهیبیماران

ودرمانعوارضدرمانهایکالسیکمیباشد.

اینکتاببیشترازآنکهراهنمایبیمارانباشدـکهقطعاًوبههیچعنوانقرارنیستمبناییبرای
یافتههای با ایرانی تطبیقآرایحکمایطب ارزشمنددر تحقیقاتی منبع ـیک باشد خوددرمانی
دانشروزاستتاپژوهشگرانعالقهمندبتوانندبادركمبانیطبسنتیوگشودندریچهاینوبه

تحقیقوآزمونبپردازند.

                                                                                                                                                  دکتر حسین رضايي زاده
صصي طب ارياني                                                                                                                                                          دکتراي تخ

                                                                                                                                                             سررپست دانشکده طب سنتي
گاه علوم زپشكي تهران                                                                                                                                                                عضو هيأت علمي دانش

                                                                                                                                   عضو گروه حکمت، طب سنتي و اسالمي فرهنگستان علوم زپشكي
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تاریخچه طب سنتی

زمانیکههنوزکتابیتالیفنشدهبودوتجربههابصورتشفاهیانتقالمییافتند،مردمبهمنظور
به پرتردد راههای مسیر در بیمارانشان همراه به ماهها گاهی و روزها درمان، برای چارهای یافتن
انتظارمینشستندوازرهگذراندرخصوصنحوهدرمانبیماریشانراهنماییمیطلبیدند.هرکس
بهفراخوردانشوتجربهخودپسازآنکهازعالئمبیماریآگاهیمییافت،روشهاییراکهدر
درمانفردیدیگرموثریافتهبودبرایمداواپیشنهادمیکرد.بیماراننیزبهناچاروازرویناآگاهی
بهتوصیههایدرمانیرهگذرانعملمیکردند؛بهامیدآنکهشایدیکیازاینروشهابیماریشان
رادرمانکند.)متاسفانه،اینشیوههنوزهمدرفرهنگایرانیرواجداردواغلباوقاتافرادغیر
متخصصنظراتمتفاوتیرابراساستجربیاتخوددرخصوصدرمانبهبیمارانپیشنهادمیکنند.(

رفتهرفتهافرادیبهموضوعدرمانعالقهپیداکردندوبهتحقیقوجمعآوریاطالعاتدراین
زمینهپرداختند؛تااینکهسرانجامنخستینمجموعههادرطبشکلگرفت.درمیانتمامسرزمینها
اطبایهند،یونان،چین،مصر،بابلوایرانازپیشگامانحرفهپزشکیبودند.درایندورانقدرت
دردستمعابدقرارداشتوتنهاکسانیکهاجازهدرمانراداشتند،کاهنانوموبدانبودند.اینافراد
کهتاآنزمانهیچآموزشیدرزمینهدرمانندیدهبودندودراینحیطهتجربهاینداشتند،ناگزیر
طبراباخرافاتآمیختند.آنهاعلتبروزبیماریهاراعقوبتالهیوسلطهشیطانوارواحخبیث
بربدنمیدانستندوبرایدرمانتنهاازدعا،سحروجادواستفادهمیکردند.اینروندهمچنانادامه
نامدار بقراطحکیم،پزشک اینکهسرانجامحدودچهارصدسالقبلازمیالدمسیح)ع( تا داشت
یونانیوپدرعلمطب،تحولعظیمیدرزمینهدرمانایجادکرد.اوروشدرمانیجدیدیراکه
براساسشناختمزاجبیمارودردوهمچنینبرقراریتعادلبینجسموروحبود،جایگزینسحر،
جادووخرافاتنمود.بقراطکهعلمگیاهدرمانیوجراحیراازتجربیاتتِریتا،پزشکآریاییتبار
آموختهبود،اولینکسیبودکهاینعلومرادرقالبکتابودربرابرخرافاتمعابدبیانکرد،به
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همیندلیللقبپدرطبرابهاونسبتدادند.

ازاینزمانبهبعدجالینوسوسایراطباییونانیپیروعقایدبقراطشدند.چینیهاتوانستندبا
"طبآیورودا"  بررسینبض،تعادلبدنرابسنجندوهندیهابرایایجادتوازندرخون،اساس
بنانهادند.ایرانیاننیزکهدرعصرهخامنشیانپزشکیرابهپنجرشتهجراحی،پزشکیقانونی، را
علومبهداشت،عطاری)داروسازی(وروانشناسیتفکیککردهبودند،عالوهبرتاسیسدانشگاه
جندیشاپوربهعنواناولیندانشگاهعلومپزشکیجهانوبرگزارینخستینکنگرهپزشکیدرعهد
ساسانیان،بهتالیفوترجمهکتابهایپزشکیبسیارارزشمندينظیر:۱(الحاویبهنگارشزکریا
رازی،۲(قانوننوشتهابنسینا،۳(ذخیرهخوارزمشاهیتالیفاسماعیلجرجانیو۴(مخزناالدویه

اثرمحمدحسینعقیلیخراسانیپرداختند.

کمیبعدکهطبدرمسیرتکاملقرارگرفت،همهمکاتبپزشکيدرسراسردنیاباهمکاری
یکدیگربهنظرمشترکیدرموردساختاروعملکردبدنیافتندوبرایناساستوانستندبنیانطب
سنتیراپایهریزیکنند.دراوایلظهورروشهایدرمانیطبسنتی،اطباجهانراترکیبیازچهار
عنصراصلیآتش،هوا،آبوخاكمیدانستند.آنهامعتقدبودندکههرانسانیبهعنوانجزئیاز
جهان،ازمجموعاینچهارعنصرشکلگرفتهوتفاوتمیانافرادناشیازباالبودنمیزانیکیاز
اینعناصردربدنشاست.باگذشتزمانوکسبتجربیاتبیشتر،اطبابدنانسانراترکیبیازچهار
خلطصفرا،دم)خون(،بلغموسودادانستند.باتوجهبهاینعقیدهچنانچهمیزانیکیازاینچهار
خلطدرمحدودهطبیعینسبتبهدیگراخالطبیشترشود،خصوصیاتیکهدرفردظاهرمیگردد
ویژگیهایخلطغالبراخواهدداشت.هرفردتازمانیکهدرترکیباخالطخودتعادلداشته
باشد،سالماستوهرگاهخلطغالبازحدتعادلفراتررودیامیزانیکیازسهخلطمغلوبازحد

طبیعیکمترشود،تعادلمیاناخالطبرهمخوردهوفردبیمارمیگردد.

ـزاج چيست؟ ـِ مـ

مزاجیاهمانطبع،وضعیتاجزایبدنرابیانمیکند.درحالتکلیمزاجهادودستهاند:

مزاج های منفرد
مزاجگرم�
مزاجسرد�


