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حساسیت و آلرژی از دیدگاه طب سنتی 
فاطمه سعیدي 1، زهرا معلمي نفت چالي1

مقدمه : در کتب طب سنتی پایه، عالئمی مشابه آلرژی برای آن ها ذکر گردیده است. به طور مثال افزایش صفرا در بدن و یا ابتال به سوء 
مزاج صفراوی، درمانگران طب سنتی منشا پیدایش آلرژی در افراد را، افزایش صفرا در بدن می دانند که با عالئمی نظیر سوزش و خارش 
پوست و آبریزش بینی همراه است و گاهی منجر به مسدود شدن مجاری تنفسی برای افراد مبتال به این بیماری می شود که با خطر نیز 

همراه است به گونه ای که التهاب و تورم مجاری تنفسی می تواند خطر مرگ را برای آنها به همراه داشته باشد. 
روش کار : این مطالعه به صورت توصیفی از طریق مروری بر تعداد کثیری از پژوهشهای منتشر شده و مقاالت موجود در اینترنت تهیه 

شده است .
نتایج:  در کتب طب سنتی عالئم افزایش صفرا در بدن و یا ابتال به سوء مزاج صفراوی را بسیار شبیه و نزدیک به عالئم بیماری آلرژی 
توصیف کرده اند. حکما سعی کرده اند برای فرو نشاندن عالئم افزایش صفرا در بدن به کمک نسخه های گیاهی و روش های پاک سازی به 
کنترل میزان صفرا در بدن بپردازند و با ایجاد تعادل در بدن به دفع اخالط زائد و اضافی به کنترل بیماری و درمان آن کمک کنند. باید به این 
نکته توجه شود که پاک سازی بدن از صفرای زائد ضمن فرو نشاندن عالئم مشابه آلرژی می تواند به شادابی و طراوت پوست و همچنین 
کاهش زردی پوست نیز کمک کند. می بایست به عنوان درمانگر جهت پاک سازی صفرا از سه بعد کنترل تولید صفرا، دفع صفرای زائد 
و درمان توازن تولید و دفع به قضیه نگاه شود. از آنجا که فصل بهار فصل گرده افشانی گل ها و گیاهان مختلف است، از پر دردسرترین 
فصل ها برای افراد مبتال به آلرژی و آسم محسوب می شود. به اعتقاد درمانگران طب سنتی افرادی که دچار آلرژی های فصلی با التهاب 
های تنفسی هستند بیشترین آسیب را از گرده افشانی و پراکنده شدن عطر گل ها در فضا تجربه می کنند. افرادی که عموما با آغاز فصل 
بهار دچار حساسیت ها و آلرژی های فصلی می شوند با رعایت نکات و تدابیری که در متون طب سنتی ایران به آن اشاره شده، می توانند 

از ابتال به این بیماری ها در این فصل پیشگیری کنند. 
بحث و نتیجه گیري: آلرژیها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد.آلرژیهای فصلی و آلرژیهایی که نسبت به یک چیزخاص مثل 
میوه ها یا گردوخاک و... میباشد.برای درمان در طب سنتی باید به روش زیر عمل کرد:گام اول:پاکسازی بدن از خلط یا اخالط ناسالم. گام 

دوم:حجامت گام سوم:تقویت سیستم ایمنی با دارو
 واژه هاي کلیدي: طب سنتي- آلرژي- حساسیت - طب سنتي ایران
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