
 پزشکی شخصی

 مسعود هوشمند پرفسور

زشکي شخصي رويکردي مفهومي از پزشکي نوين است که در آن پيشگيري، تشخيص، درمان و مراقبت پ

 واز بيمار بر اساس ويژگي هاي منحصربه فرد خود شخص انجام ميگيرد.با توجه به ژنوم منحصربه فرد 

محيط زندگي متفاوت هر بيمار براي ايشان بايد درمان متفاوتي داشته باشيم، درگذشته براي همه بيماران با 

يک بيماري مشابه روش درماني يکساني استفاده ميشد ولي امروزه مشخص شده براي افراد مختلف بايد 

ان بر اساس پزشکي افراد با بيماري يکس روش هاي درماني منحصربه فرد خود شخص را به کاربرد.

اطالعات باليني، پيراپزشکي، ژنومي و شرايط پيراموني و  باشند،هاي متفاوتي داشته  شخصي بايد درمان

محيطي فرد و نوع بيماري همه اين ها منجر به اين ميشود که راهکار مفيد درماني را بتوان براي آن بيمار 

تيک نيست. اين تعريف اشتباه از سوي متخصصان و بنابراين پزشکي شخصي محدود به ژن ارائه داد.

بر اساس پزشکي شخصي، درمان بيماران  پزشکان همکار ايجاد شده است که بايد در ذهن مردم اصالح شود.

هدفمند خواهد شد و عالوه بر کاهش هزينه ها، عوارض درمان نيز کاسته ميشود که اين مسئله در اقتصاد 

 و اميدواريم با اجراي هر چه بهتر موضوع پزشکي شخصي و فرهنگسالمت بسيار حائز اهميت است 

در پزشکي شخصي بر حسب بانک اطالعات  سازي آن شاهد ارتقاء و اجراييشدن هرچه بيشتر آن باشيم.

چهار حوزه اشاره شده هر فرد، داروي مناسب با دوز مناسب در زمان مناسب و براي فرد مناسب انتخاب 

لي عظيم در حوزه جنبه هاي مختلف سالمت شامل پيشگيري، تشخيص و پزشکي شخصي تحو . ميشود

است، در اين روش افراد، خدمات پزشکي متناسب   درمان بر اساس يافته هاي مولکولي و ژنتيکي هر فرد

ويس پزشکي متناسب با شرايط و مشخصات در اين روش افراد، سر با مشخصات خود را دريافت ميکنند.

به  بودن داروها و تاثيرهاى جانبى آنها، افزايش درك ما از واريانت ژنها دركارا خود را خواهند داشت.

شده است،كه درآن درمان يك بيمارى منجرپزشكى شخصى  محور يا اميدوارى هايى، همچون پزشكى فرد

ود واريانت خاصی از يک يا چند ژن مرتبط با متابوليسم وجود يا عدم وج .خاص به ژنوتيپ فرد بستگى دارد

يک دارو در جمعيت مورد نظر، هزينه های مربوط به توليد يا واردات دارو بهينه سازی شده و نيز از تلفات 

ناشی از دارو جلوگيری ميشود. رخداد جهش درژنهايى كه به گونه اى با متابوليسم داروها پيوند دارند، 

پس واريانت های مختلف ژنهای متابوليسم کننده دارو .رسرنوشت دارو در بدن مى شودموجب دگرگونى د

اهميت حياتی دارند. هم چنين الزم است روش سريع شناسايی واريانت فرد برای هر ژن بهينه سازی شود 

ا بد. تا در زمان کوتاه بتوان واريانت فرد برای هر ژن شناسايی شده و درمان با داروی مناسب انجام گير

توجه به عوارض داروها و نيز ميزان تاثير دارو مرتبط با ژنتيک افراد الزم است واريانتهای مهم و با 

 فراوانی بيشتر مورد ارزيابی قرارگيرد. 

 


