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بررسی رینیت آلرژیک از دیدگاه رازی
زهره فیض آبادی1، محمدرضا مهری

مقدمه: رینیت آلرژیک یک بیماري التهابی مخاط بینی با ویژگیهاي احتقان و آبریزش بینی است .آلرژنهاي استنشاقی، نقش عمده اي را در بروز 
رینیت آلرژیک ایفا میکنند. رازی پزشک ایرانی قرن 9 میالدی، کتابی کوچک به نام رساله شمیه درباره رینیت آلرژیک نوشته است. در این رساله ابتدا 
رازی شرح حال یک بیمار مبتال به رینیت آلرژیک به دنبال استشمام گل سرخ را بیان میکند. سپس راههای پیشگیری و درمانی آن را توضیح میدهد. 
متدولوژی: در این مطالعه مروری، درمان بیماری رینیت آلرژیک از رساله شمیه رازی مورد بررسی قرار میگیرد. استفاده از انواع روشهای خوراکی و 

موضعی به تفکیک بیان میشوند. 
یافته ها: از نظر رازی بوییدن گیاهان معطر مانند گلسرخ، گل ریحان و زعفران میتوانند باعث شروع رینیت آلرژیک شوند. برای فرد مبتال به رینیت 
آلرژیک خوابیدن طوالنی، پرخوری، خوردن غذاهای نفاخ مانند سیر، پیاز، تره و باقلی، خوردن آب بسیار سرد و زندگی در مکان مرطوب نهی شده 
است. برای درمان رینیت آلرژیک درمانهای عمومی مانند تعریق در حمام آبگرم، پیاده روی، روزه گرفتن، داروهای خوراکی مانند شربت زوفا، لعاب به 
دانه و اسفرزه، داروهای استنشاقی مانند بخور بابونه، درمانهای موضعی مانند ماساژ و روغنمالی سر، بستن سر با پارچه گرم، اعمال یداوی مانند حجامت 

و فصد توصیه می شود.
بحث و نتیجه گیری: معرفی یک بیمار مبتال به رینیت آلرژیک به دنبال استشمام گل سرخ توسط رازی نشانه دقت این حکیم بزرگ است. 
بعضی از درمانهای تجویز شده مانند شربت زوفا درمطالعات امروزی در درمان آلرژی اثبات شده اند. تحقیقات بالینی برای اثبات اثربخشی دیگر درمانها 

نیز پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی: رینیت آلرژیک، رازی، گل سرخ، طب ایرانی، رساله شمیه
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