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اجلهاز التنفيس يف اإلنسان يتألف من األنف ،القصبة اهلوائية والرئتني التي تعمل بدقة 
وانسجام  يدل عىل عظمة اخلالق يف خلقها حيث تقوم بعملية الشهيق و الزفري ، وهي عملية 
تبادل األكسجني وثاين أكسيد الكربون ، والتي هلا أمهية يف أداء األنشطة احليوية التي تتم 
داخل اخلاليا، ولكن قد يلحق الرضر به نتيجة لدخول بعض اإلحياء املجهرية املصاحبة 
يف  خطرية  أمراضًا  وتسبب   ، األنف  طريق  عن  التنفس  عملية  خالل  من  وذلك   ، للهواء 
اإلنسان ، ومن أبرز ها داء الرشاشيات الذي يسببه فطر Aspergillus niger الذي ينمو يف 
 A.fumigatus القصبات اهلوائية ، كام أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء التي يسببها فطر
بالطب  التطبب  إىل  وللعودة  املنطلق  ، ومن هذا  الرئة  اخلراجية يف  التجاويف  يغزو  الذي 
النبوي الذي أورثه لنا رسول البرشية سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم الذي دلنا فيه عىل 
التداوي بالقسط اهلندي  Speciosus Costus خاصة يف عالج األمراض التنفسية ؛ وعليه 
فقد انصب هدف هذا البحث للتعرف عىل فعالية القسط اهلندي عىل بعض األحياء الدقيقة 
 Candida ومخرية   A.fumigatusو  A.niger فطر  شملت  التنفيس  اجلهاز  تصيب  التي 
البحث  نتائج  أظهرت  حيث  السابقة  الدقيقة  األحياء  عىل  فعاليته  أثبتت  وقد   ،  albicans

حساسيتها ضد الرتكيزات املختلفة من القسط اهلندي.
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 المقدمة :

بدأت يف اآلونة األخرية دعوة »للعودة إىل الطبيعة من أجل صحة آمنة«  وذلك من خالل 
الطبية  العقاقري  استخدام  اإلفراط يف  الناجتة عن  للتقليل من األخطار  باألعشاب  التطبب 
حيث ذكر شاتو )2003م( أن القيمة احلقيقية ملضادات احليوية قد انخفضت اليوم بشكل 
السنوات األخرية  التقارير يف  ، وتبني  األدوية  لتلك  الواسع  بسبب سوء االستخدام  حاد 
أنحاء خمتلفة من  احليوية يف  املقاومة ملضادات  اجلراثيم  تفاقم مشكلة ظهور سالالت من 
مضادات  عن  النامجة  اجلانبية  ولآلثار  احلقيقة  هلذه  إدراكًا  أكثر  الناس  أصبح  وقد   ، العامل 
احليوية ، وقد بدءوا يبحثون عن البدائل الطبيعية. ومن هذا املنطلق نجد أن الطب النبوي 
الذي أورثه لنا رسولنا الكريم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم هو اإلعجاز الذي وقف 
العلم احلديث يف تفسري أدق نتائجه حيث أوصانا صىل اهلل عليه وسلم بالتداوي بالقسط 
)لتعذبوا �صبيانكم بالغمز من العذرة  اهلندي من خالل حديثه  صىل اهلل عليه وسلم 
وعليكم بالق�صط()1( باإلضافة إىل قوله  ) عليكم بهذا العود الهندي ، فاإن فيه �صبعة 
القسط  هذا  ويستخدم    .)2() اجلنب  ذات  من  به  ويلد   ، العذرة  به  ي�صتعط   : اأ�صفية 
اهلندي يف عالج التهاب احللق و اللوزتني ويمكن استخدامه عن طريق األنف بالتقطري ، 
ويف عالج ذات الرئة ) متويل ، 2005م(، ومن تلك األحاديث اتضح أن القسط اهلندي 

يستخدم يف عالج أمراض اجلهاز التنفيس. 

اجلهاز التنفيس يف اإلنسان يتألف من األنف ،القصبة اهلوائية والرئتني التي تعمل بدقة 
وانسجام  يدل عىل عظمة اخلالق يف خلقها حيث تقوم بعملية الزفري والشهيق، وهي عملية 
تتم  التي  أداء األنشطة احليوية  الكربون والتي هلا أمهية يف  تبادل األكسجني و ثاين أكسيد 
داخل اخلاليا ، ولكن قد يلحق الرضر هبا نتيجة لدخول بعض اإلحياء املجهرية من خالل 
عملية التنفس عن طريق األنف  إىل جسم اإلنسان ، ويسبب ذلك أمراضًا خطرية يف الرئة 
اهلوائية  القصبات  يف  ينمو  الذي   A.niger فطر   يسببه  الذي  الرشاشيات  داء  ها  أبرز  من 

)1( البخاري )5696( يف كتاب الطب
)2( البخاري )5692( يف كتاب الطب
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كام أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء A.fumigatus الذي يغزو التجاويف اخلّراجية يف 
الرئتني  أونسيج الرئتني )بورتر وتورك ، 1984م( 0 واإلصابة بفطريات اإلسربجلليس 
والتي تعرف بـ Aspergillasis  وجد أن بعض أنواع منها ضارة تسـبب أمراًضا يف أنسجة 
اإلنسان واحليوان وتتميز بوجود التهاب حتببي يف  اجللد واألذن اخلارجية واجليوب األنفية 
والرئتني ، كام أن هناك أنواًعا من الـ Aspergillus عزلت من عينات مثل البلغم والكشطات 
اجللدية ) املشني ، 1994م ( . كام ذكر )Reynolds et al .)1996 بأن أنواًعا من فطريات 
Aspergillus قـد حتدث أمــراًضا متعددة مثل اجليوب األنفية ، الرئة، القلب ، الكىل ، املخ 

واجللد ، وغالًبا تظهــر اإلصابــة بتلك الفطـريات لدى األشخـاص الذين لديم ضعـف 
كل  يعترب  الفطريات.  تلك  عن  املتسببة  اإلصابات  عالج  صعوبة  إىل  باإلضافة  املناعة  يف 
من A.niger  A.fumigatus and A.flavus من الفطريات التي تنترش يف اهلواء ويستنشق 
اإلنسان جراثيمها وتستقر يف اجليوب األنفية والرئتني ، وتؤدي إىل تدرن الرئة خاصة من 
تسبب  التي  االنتهازية  األمراض  من   C.albicans مخرية  تعد  كام  املناعة  يف  ضعف  لديم 
أمراضًا وخيمة يف الصدر؛ والذي يعرف بالفطار Mycosis ، وهذا ماأوضحه ) الشهايب ، 
1998م(. كام تصيب تلك اخلمرية  الفم، احللق، اجللد، املهبل، األصابع ، األظفار، شعبتي 
القصبة اهلوائية، والرئة أو تظهر بصورة جهازيه كعفونة الدم ، التهاب السحايا، والتهاب 
أن  فقد ذكر  الرمحة )2005م(  أما   .) Suhonen et al . 1999 ( القلب(  )بطانة  الشغاف 
تصيب    A.niger A.fumigatus and A.flavus مثل   االسربجيلالت  أنواع  من  بعضًا 
األعضاء التنفسية مثل الرئة وتشبه أعراضها أعراض مرض الدرن ، وتظهر هذه األمراض 
يف اإلنسان، واحليوان، ويطلق عليها باألمراض األسبريجيللية ومخرية C.albicans  تصيب 
للجلد،  املخاطي  الغشاء  عىل  وتؤثر  األبيض،  بلوهنا  وتتميز  الوالدة،  حديثي  األطفال 

واألصابع والرئة . 
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المواد والطرق :

:Speciosus Costus   1- �لق�سط �لهندي

يبلغ  التي  القسط  نبتة  من  ويؤخذ   Zingiberaceae الزنجبيليات  عائلة  حتت  يندرج 
يف  املستخدم  واجلزء  اهلند،  يف  ويوجد   ، وجـذور  ساق   ، أوراق  وهلا  1.5مـرتًا  ارتفاعها 
العالج، هو قشور جذوره التي تكون بيضاء، أو سوداء.والقسط اهلندي نوعه غليظ أسود 
  )Kala et al.2006 (و )مر املذاق، شديد احلـرارة ) الذهبي ، 1989 و متـويل، 2005م
اللون  الدراسة جذور القسط اهلندي ذو  ) and Pandey et al.2007( واستخدم يف هذه 
، وقد تم غسلها، وطحنها  العطارة  املائل إىل األسود صورة )1( متوفرة يف حمالت  البني 

واستخدامها كبودرة إلجراء التجارب عليها. 

   :Microorganisms  2- �لأحيـاء �ملجهـريـة

 Aspergillus niger  : 1 -1
  Aspergillus fumigatus : 1 – 2

Candida albicans :  1 -3
: Nutrient Media  3- املنابت الغذائية

 :) Sabouraud Dextrose Agar )  Oxoid  ( منبت سابورود دكسرتوز *
جلوكوز      - - -- - - -      40 جـم
ببتـــون    - - - - --- -    10 جـم  

آجـار آجـار  - - - - - -    20 جـم 
مـاء مقطـر  - - -- - - -    لـتـر

يوزن 65جم / لرت واستخدم املنبت لتنمية الفطريات واخلمرية املختربة .
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:fungi  Radial growth estimation of   1-تقدير �لنمو �لقطري للفطريات

 250 سعـة  خمروطية  دوارق  إىل  اهلندي  القسط  بودرة  من  خمتلفة  وزنات  أضـيفت 
عىل  للحصـول  ْم   45 حوايل  إىل  واملربد  املعقم  الصلب  سابـوراد  منبت  عىل  حتتـوي  مل 
الغذائي باإلضافة  املنبت  الرتكيزات 5 ،10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 جم / 100 مل من 
للعينـة الضابطة، وبعد خلط املنبت الغذائي بالقسط ، وزع يف أطباق برتي زجاجية معقمـة 
ثم ترك املنبت الغذائي ليربد ويتصلب ثم تلقح األطباق بأقراص فطرية قطرها )5 مم( من 
النمو الطريف ملزرعة عمرها مخسة  أيام لفطر A.niger وفطر A.fumigatus بحيث يواجه 
بالفطر االختباري عند  امللقحة  ، ثم حتضن األطباق  الغذائي  املنبت  الفطري سطح  النمو 
يوميًا  الفطري  للقرص  القطري  النمو  قياس  يتـم  ثم  فطر،  ْم لكل  درجة حرارة 37 + 1 

وملدة 5 أيام للفطريني.

:Dry Weight Estimation of yeast  2- تقـدير �لوزن �جلاف للخمرية

إضافة  تم  حيث  للخمرية  اجلاف  الوزن  لتقدير  )2002م(  القطان  طريقـة  استخدمت 
منـبت  دوارق خمروطية سعـة 250 مل حتتوي عىل  إىل  اهلندي  القسط  بودرة  وزنات من 
سابورود الصلب املعقم واملربد إىل حـوايل 45 ْم باإلضافة للعينة الضابطة للحصول عىل 
، وبعد اخللط اجليد، وزع  املنبت  ، 25 و 30 جم / مل من  تركيزات 5، 10، 15، 20 
املنبت الغـذائي يف أطباق برتي زجاجية معقمة ، ويـرتك ليربد ويتصلب ، ثم يلقح سطح 
املنبت بطريقة التخطـيط بمعلـق مخرية  C.albicans ، وبعد التحضني حتت 37 ْم +1 ملدة 
48 ساعة ثم يتم تقدير الوزن اجلاف ملعلق 1 مل من اخلمرية النامية بعد وضعها يف أنابيب 
الطاردة  بالقـوة  املركزي  الفصـل  باستخدام جهاز  ، ويتم فصلها  الوزن  اختبـار معلومـة 
املركزية  برسعة 10000 لفة / دقيقـة ملدة 20 دقيقة ، ثم جتفف األنابيب عند 80 ْم إىل 

ثبوت الوزن ، ويتم تقدير الـوزن اجلاف.
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النتائج والمناقشة :

 Costus يتضح من جدول )1 و 2( وشكل )1 و 2( والصورة )2 و 3( أن القسط اهلندي
speciosus  أظهر تأثريًا مضادًا فعااًل ضد الفطريات واخلمرية املختربة ، حيث ثبط نمو فطر 

A.niger بنسبة 52.53% عند تركيز 5% بينام الرتكيزات املرتفعة كان هلا تأثريًا فعااًل حيث 

  A.fumigatus التثبيط 72.80 و 84.80% عند تركيز 25 و 30% أما فطر  بلغت نسبة 
ثبط نموه عند 5 % بنسبة 39.18% بينام كانت نسبة التثبيط 100% عند الرتكيزات 15، 
بدرجة  التثبيطي ولكن  التأثري  التحضني، وانخفض  اليوم األول من  20، 25 و 30% يف 
بسيطة يف اليوم الثاين. حيث بلغت نسبة التثبيط 62.62، 68.28، 73.73 و %86.46 

عند نفس الرتكيزات مقارنة بالعينة الضابطة .

واضح  تثبيطي  تأثري  له  كان  اهلندي  القسط  أن  السابقة  اجلداول  من  أيضًا  يتضح  كام 
التحضني خاصة يف  بزيادة فرتة  للقسط  التثبيطي  التأثري  ارتفع  ؛ حيث   A.niger فطر  عىل 
الرتكيزات املرتفعة حيث بلغت 73.68، 73.43 و 71.60% عند 20، 25 و 30% يف 
اليوم الرابع ، و انخفضت النسبة بدرجة بسيطة يف اليوم اخلامس؛ حيث كانت 72.52، 
A.fumigatus  فقد انخفضت نسبة  72.28 و 69.53% عند نفس الرتكيزات أما فطر 
التثبيط بتقدم عمر الفطر املخترب؛ حيث بلغت 63.44 و 68.68% عند تركيز 25 و %30 
يف اليوم الرابع بينام ضلت تلك النسبة ثابتة تقريبًا يف اليوم اخلامس مقارنة بالعينة الضابطة ، 

وقد سجلت معظم النتائج قيمة مرتفعة املعنوية .

اهلندي  بالقسط  املعاملة  العينات  أن  يتضح من جدول )3(، شكل )3( والصورة )4( 
التثبيط 76.00% عند  C.albicans؛ حيث كانت نسبة  تأثري فعال عىل نمو مخرية  كان هلا 
تركيز 5% وازدادت فعاليته بزيادة الرتكيز فقد بلغت النسبة 80.00 ، 96.00 و %100 
وذلك عند تركيزات 10، 15، 20 ، 25 و 30%، كام أظهرت النتائج أن اخلمرية كانت أكثر 

حساسية للقسط اهلندي من الفطريات املختربة وذلك مقارنة بالعينة الضابطة.
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اتضح من النتائج يف جداول وأشكال )من 1  -  3( والصور )من 2   - 4( بأن القسط 
  A.fumigatusو A.niger  كان له تأثري تثبيطي فعال عىل فطر  Costus speciosus اهلندي
ومخرية C.albicans وأتضح ارتفاع حساسية الفطر للقسط خاصة يف مراحل نموها األوىل، 
ولكن انخفض هذا التأثري بتقدم عمر الفطريني ، وقد يرجع ذلك إىل اكتامل بناء حمتويات 
اخللية الفطرية، وخاصة اجلدار اخللوي، والذي يعترب ذو أمهية عالية يف مقاومة الفطريات 
 Brooks et al. 1995 and( واخلمرية للعوامل الضارة يف بيئة النمو، ومنها مضادات احليوية
الزقية  الفطريات  أن  الرمحة )2005م(  ما ذكره  إىل  باإلضافة   .   )Madigan et al. 1997
يرتكب جدارها اخللوي بدرجة رئيسية من مادة الكيتني جلوكان Chitin-glucan ، وهي 
تشبه الذي يغطي جسم احلرشات، والتي هي عبارة عن متبلمر وحداته مكونة من أستيايل 
اجللوكوز األميني، ويسمى السليلوز الفطري ، وهذا يفرس نتائج مقاومة اخلمرية للقسط 
اهلندي يف الرتكيزات املنخفضة ، أما عدم قدرهتا عىل مقاومة تأثري الرتكيزات املرتفعة من 
للخمرية  اخللوي  اجلدار  أن  عىل  فيفرس   %100 التثبيط  نسبة  بلغت  حيث  اهلندي  القسط 
 Glucanase اجللوكاناز  مثل  باجلدار  مرتبطة  إنزيامت  هبا  توجد  بروتينية  مادة  عىل  حيتوي 
أن  إىل  باإلضافة   . التربعم  قبل  اجلدار  مادة  ليونة  يساعدان عىل  ، ومها   Mannase واملناز 
البنزوات  ومحض  اهللينني،  مادة  عىل  حيتوي  النبوي  الطب  يف  ذكر  الذي  اهلندي  القسط 
وكالمها من املواد املطهرة للجراثيم. ومن هنا تظهر فائدته يف عالج ذات الرئة اجلرثومية، 
من  نوعًا  أن   )Nandhakumar et al.2007(ذكر كام  )متويل،2005م(.  ماذكره  وهذا 
املطهرة  امليثانول  مادة  عىل  حتتوي   Zingiberaceae الزنجبليات  عائلة  تتبع  التي  القسط 

والقاتلة، أو املثبطة لألحياء الدقيقة املمرضة.  

ومن خلل نتائج هذا البحث ات�صحت فعالية الق�صط  على الفطريات واخلمرية املختبة؛ حيث 
، فاإن فيه �صبعة  الكريم صىل اهلل عليه وسلم يف قوله: ) عليكم بهذا العود الهندي  دلنا رسولنا 
اأ�صفية : ي�صتعط به العذرة ، ويلد به من ذات اجلنب( )البخاري يف كتاب الطب حديث 592 ( 
حيث إنه كان يستخدم يف عالج العذرة ، وهو التهاب احللق، واللوزتني ، وذكر النسيمي )1984م( 
تستخدم  الصني  ويف   ، كشمري  يف  وخاصة  اهلند  يف  يعيش  نبات  السنة،  يف  املذكور  القسط  نبات  أن 
الزكام، وإذا رشبا نفع من  البلغم ويقطع  أنه جيفف  التداوي، ومن منافعه الكثرية  قشور جذوره يف 
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ضعف الكبد، واملعدة، قطع وجع اجلنب ونفع يف عالج السموم. باإلضافة إىل استخدامه سعوطًا أي 
تناوله عن طريق التقطري يف األنف لعالج األنفلونزا، حيث إن استنشاقه حيلل الزكام، وجيفف البلغم 
)الذهبي،1989م (. أما )White Lotus Aromatics Newsletter 2001( فقد أوضحت أن جذور 
القسط ذات طعم الذع ، معطرة ، منشطة، ومطهرة. تعزز أداء املعدة ، وتفيد يف وقف النزيف ، كام 
أهنا تنشط عمل العضالت، واألنسجة ، ومدرة للبول باإلضافة إىل أهنا مفيدة يف إزالة الزكام، والبلغم 
 Kala من العشب اهلوائية، و اضطرابات اجلهاز التنفيس، وتعالج الربو، والسعال. كام ذكر كاًل من 
2006(.et al(.  and Pandey et al.)2007( أن الـ costus الذي يكثر وجوده يف جبال اهلياماليا 

وكشمري يعد من النباتات الطبية التي تستخدم يف العالج، حيث إن هذه النباتات ذات خصائص طبية  
أسهمت إسهاما بارزا يف نشأة وتطور العديد من العالجات العشبية التقليدية خاصة أهنا تستخدم يف 
عالج الربو، األمراض االلتهابية، وقرحة املعدة . ومن خالل األحاديث النبوية السابقة والدراسات 
احلديثة التي أوضحت أمهية التداوي بالقسط وأنواعه نظرًا الحتوائه عىل مواد فعالة ذات تأثري تثبيطي 
عىل نمو الفطريات، واخلمرية التي تصيب اجلهاز التنفيس يف اإلنسان، باإلضافة إىل أنه يستخدم منذ 
القدم يف عالج األنفلونزا ، الربو، والسعال ، حيث إن طب األعشاب هو األقدم واألكثر جتربة من بني 
أنواع الطب املختلفة بل ويشكل حجر األساس يف العالج الطبي؛ حيث إن الباحثني يف الوقت احلارض 
التي أصبحت  يبحثون عن بدائل ناجعة للتداوي، وللتقليل من أخطار استخدام مضادات احليوية 
آثارًا جانبية حادة، وأحيانًا غري متوقعة  أهنا تسبب  إىل  باإلضافة  العامة  الصحة  للخطر عىل  مصدرًا 
الفطريات  نمو  تزايد  واحتامل  للمناعة  عاما  ضعفًا  فتحدث  طويلة   لفرتات  استخدمت  إذا  خاصة 
واخلامئر يف جسم اإلنسان ، ويصبح من الصعب التغلب عليها ) شاتو ، 2003م و كينا،2003م (.
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