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أ

المقدمة 

تعتبر النباتات من الكائنات الحیة المهمة والمفیدة للعالم الحیواني فقد اعتبرها االنسان مصدرا له 

وتتكون ، لمعظم المواد الكیمیائیة ذات الفائدة العظمىاكیمیائیاوتعتبر هذه النباتات مصنعكغداء وكدواء،

الذي یتم بصورة طبیعیة في خالیا و Métabolismeالمیتابولیزمهذه المواد كناتج ثانوي من عملیات 

ومن ..الخ..القلویدات،التربینات،أنسجة النباتات ما تسمى بالمنتجات الطبیعیة و أهمها الفالفونویدات

الذي ینتمي إلى العائلة Costus indienبین هذه النباتات الطبیة المهمة نبات القسط الهندي

.Costacéesالقسطیة

ویشمل هذا Costus indienهذا البحث بصدد دراسة القیمة العلمیة و الطبیة لنبات القسط الهنديأنجز

البحث معرفة النبات من الناحیة المورفولوجیة والوظیفیة و التركیبة الكیمیائیة له واكتشاف قیمته 

عن هذه الدراسات الحدیثةأهمحدث عن االقتصادیة و العلمیة ومعرفة فوائده الطبیة كما خصصنا جزء للت

.النبتة المعجزة

:تتمثل فيفصولثالثةه المذكرة ذتشمل ه

یوضح استعراضا للمراجع1الفصل - 

استعماالت و فوائد القسط الهنديشملی2الفصل - 

الدراسات الحدیثة لنبات القسط الهنديأهمیضم 3الفصل -



الفصل األول
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I.1 الطبیةالنباتات:

بها فاستعمل هذه ربط اإلنسان العالقة بین النباتات البریة التي تغطي األرض وبین األمراض التي یصاب

ات الكیمائیة التي وذلك لقدرتها على صنع كمیة كبیرة من المركببهاأجزاء منها للتداويوأكاملة النباتات

والتي لها تأثیر یمكن استخدامها في عدة وظائف بیولوجیة  هامة كالتأقلم والدفاع ضد التأثیرات الخارجیة

میائیة على جسم اإلنسان و الحیوان أي بإمكانها عالج مرض معین أو الوقایة منه فمعظم األدویة الكی

(غسان حجاوييب البدیل أو العالج الطبیعالطبیة التي تعتبر حجر أساسي للطة منشأها األعشاب الحالی

2009(

مادة كیمیائیة واحدة أو أكثر یعالج مرض معین أو یقلل منه إما في صورته من النبات الطبي یتكون 

لتي توجد في أحد امنهأو عن طریق المواد الكیمیائیة الفعالة المستخلصة طازج او جافالطبیعیة

على انه كل شيء من اصل نباتي یستخدم في Dragendroff، كما عرفه أعضائه أو في جمیع أجزائه

(الغنیمي .في الحجم من الكبیر كأشجار الصنوبر الى الحجم الصغیر كالفطریاتحالمجال الطبي تتراو 

1994(

في عصرنا الحالي أخذت النباتات الطبیة أهمیة أكبر بعد أن أصبحت المعالجة النباتیة قائمة على أسس 

وحازت على تصنیفات أكثر وضوحا بحسب االسم العلمي وطبیعة  االستخدام و أبحاث علمیة كیمیائیة

ـة ضـد األحیـاءحیث وجد أن بعض المواد المستخلصة مـن النباتـات ذات فعالیوطورها علماء النبات

، Huiles essentielles ،Alcaloïdesزیوت طیارة وعطریةمن هتحتویماالمجهریـة الممرضـة ل

Flavonoïdes،Terpènes ب العدید من العقاقیر أن تلـك المـواد تسـتخدم في تركیمع العلم

خاصة الغذیة األمحسن غذائي كصناعة التوابل و ذا كلتدخل في الصناعات الدوائیة وكةالصیدالنی

لكن هذا ال ینفي لمرضى القلب والسكر إضافة إلى صناعة المبیدات الحشریة انطالقا من النباتات السامة
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وجود خطر استخدام بعض األصناف من النباتات السامة واألعشاب المزیفة التي تحمل تأثیرات جانبیة 

.مختلفة 

في مناطق متنوعة من العالم إلي تنامي لقسط الهنديباو تكمن أهمیة العالجات الطبیعیة مثل العالج 

مناعة الجراثیم ضد األدویة و أصبح هناك اتجاه جدید الستخدام األدویة من المصادر الطبیعیة لحل تلك 

.Anti biotique،Pesticides ،Insecticidesمثل المضادات الحیویة المشكلة

):علم النباتات الطبیة.1.1 Pharmacologie)

علم النباتات الطبیة أو علم العقاقیر هو العلم الذي یهتم بدراسة األصول النباتیة للعقاقیر بشكلها الخام 

كما یهتم بدراسة مكوناتها ،Anatomieو التشریحیة Morphologieومن حیث خواصها الشكلیة 

كما یهتم ،كشف عنهاوطرق استخالصها والالكیمیائیة وتأثیر هذه المكونات على جسم اإلنسان والحیوان

الموطن األصلي للنبات الحاوي معرفة ن هذه األجزاء النباتیة الحاویة على المواد الفعالة و یخز تبظروف 

)2009(غسان حجاوي .لها

من حیث الرطوبة و الیبوسة والحرارة و البرودة ومن األربعةالجسم أركانویقوم علم االعشاب على دراسة 

فهو مقیاس مدى تأثیرهاألدویةدرجات قوة أماتتالءم طبیعة الجسم أعشاباثم یصف لكل حالة مرضیة 

ومهم في تحدید الجرعة المناسبة لهذا الدواء وتحدید سن المریض الذي یصلح له هذا اإلنسانعلى جسم 

) 2007(د/یحي عبد العزیز كحلةالشتاء. أوالزمن المناسب كالصیف أوالدواء 

:لعقاقیر فیما یليویمكن تحدید أهداف علم ا

معرفة المصادر الطبیعیة النباتیة الغنیة بالخامات الدوائیة المستخدمة ألغراض عالجیة.- 1

للوصول إلى أفضل الطرق الستخالص المواد الفعالة.البحث - 2

ت وكذا في الهرمونا:محاولة االستفادة من المواد الفعالة لتحضیر مواد دوائیة أكثر تعقیدا مثل- 3

.الصناعات الغذائیةمجاالت 



الفصل األول :                                                                       استعراض المراجع

3

.مواصلة البحث الكتشاف مواد فعالة جدیدة ذات فائدة للبشریة-4

:وقد تطور تاریخ النباتات الطبیة منذ القدم كالتالي

النباتات الطبیة عند المصریین القدماء 

األهرام و قد بلغ درجة عالیة من المهارة دلت علیها صور العدید من األعشاب التي نقشوها على جدران

حیث شملت على بعض ق م)،1550مثل بردیة ایبرس( المعابد.التي وجدت في البردیات المختلفة

.مثل زیت الحلبة إلزالة تجاعید الوجهوصفات األعشاب التي استعملوها

النباتات الطبیة عند الهنود

خدام األعشاب. باستجاء في كتاب فیداس المرجع الهندي المكتوب بالسنسكریتیة وصفا لطرق العالج 

..الخ..مثل الكركم و اللحالحنبات700وجاء فیه وصفا لما یزید عن

النباتات الطبیة عند الصینیین

نباتا365حیث اصدر أول دستور لألدویة ویسمى بن تساو أي مجموعة األعشاب وجاء فیه مایزید عن 

مثل االفیون و القرفة...الخ.

النباتات الطبیة عند الیونان والرومان

المرض و اعتبر أبو أقراط من أعظم أطباء الیونان حیث اعتمد على أسس علمیة تجریبیة في تشخیص

عقارا من األعشاب إضافة إلى دیسقوریدس الذي كان 230صرفه للدواء و یذكر انه استعمل أكثر من 

تاب احتوى عشاب جمعها في كجراحا مع الجیش حیث أتیح له من خالل تنقله التعرف على العدید من األ

.عقارا مع شرح فوائدها958على 

النباتات الطبیة عند العرب المسلمون

لحجاج. وبن ابتدأت مرحلة الترجمة للمساهمة في نقل العلوم الطبیة ومن أهم المترجمین تیاذوق طبیب ا

.یختشوع طبیب المنصور
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اجروا علیها التي ذكرت في الكتب المترجمة ووقد واصل الصیادلة والعلماء العرب بحثهم عن النباتات

التجارب واستنبطوا طرق جدیدة لتحضیرها و تنقیتها.

وهو ومن ابرع علماء العرب ابن سینا ومن أشهر كتبه ''القانون'' وهي موسوعة ضخمة تضم شتى العلوم

العلمیة الكتشاف ةمن اعظم مؤلفاته على االطالق وبفضل جهوده تقدم الطب عند العرب وتطورت األجهز 

مختلف االمراض حیث اكتشف الدیدان المعویة والدود المستدیر(االنكلستوما) وأول من نبه على اثر النفسیة 

عللى الجهاز الهضمي وقرحة المعدة والدورة الدمویة وسرعة النبض وابتكر عملیة التخدیر قبل اي عملیة 

)2007(د/یحي عبد العزیز كحلة .جراحیة 

القرن الثامن عة القانون الطبیة مرجعا للطب والصیدلة في كثیر من بالد العالم حتى أوائلتعتبر موسو 

)2009(غسان حجاوي باتات الطبیة وكذا وصفات التجمیلوقد ذكر الكثیر من النرعش
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صور بعض النباتات الطبیة):01(الشكل

:تقسیم النباتات الطبیة2.1.

أفرادمتشابهة تجمع بین أوتقسم النباتات الطبیة تقسیما تصنیفیا الى مجموعات ذات صفات مشتركة 

أوالمجموعة النباتیة الواحدة وذلك لتسهیل سبل الدراسة ، یتم التعرف علیها مورفولوجیا لتحدید أجناسها 
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الطبیة واالقتصادیة والصناعیة لمكوناتها الفعالة ولذلك وجدت عدة األهمیةأنواعها وأصنافها لمعرفة 

:أهمهاتقسیمات لهاته النباتات 

 على الفصائل ، العائالت واألنواع...الخ.األخیرالتقسیم النباتي ضمن المملكة النباتیة یعتمد هذا

 التقسیم المورفولوجي الذي یعتمد على طبیعة الجزء من النبات المستعمل طبیا والذي یتوفر على

:المادة الفعالة فإما تستعمل 

Pinus sylvestrisكالصنوبرأجزائهاالنبتات بأكملها لوجود العناصر الفعالة في جمیع - 

.Mintha spعكالنعناالنباتات تستعمل اوراقها-

.Cuminus spالنباتات تستعمل ثمارها كالكمون -

Coffea arabicaالنباتات تستعمل بذورها كالبن -

Zingiber officinaleالنباتات تستعمل اجزائها االرضیة كالزنجبیل-

(عرفة احمد) Eugenia aromaticaالنبات تستعمل ازهارها كالقرنفل -

التقسیم الكیمیائي والذي یعتمد على المادة الكیمیائیة الفعالة الموجودة فیه او االكثر تركیز و

:معرفة نوعها ومصدرها الذي یختلف من نبات الى اخر و منها

...الخ.Saponaria officinalisنباتات تحتوي على مواد صابونیة كعرق حالوة -

Acacia radianaالعربي غنباتات تحتوي على راتنجان كالصم-

...الخPhamnus tinctoriaنباتات تحتوي على مواد كربوهیدراتیة كالسدر -

نباتات تحتوي على مواد ثانینیة مثل السط السمر...الخ-

.Ricinus communisنباتات تحتوي على زیوت و دهون مثل الخروع-

)1993(الغنیمي

 التقسیم الصناعي الذي یعتمد على نوع المواد الفعالة واستخداماتها الصناعیة
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 التقسیم الموسمي الذي یعتمد على كمیة المحصول ونوعیة االنتاج خالل الفصول وموسم الزراعة

للسنة االخیرة.

 التقسیم العالجي الذي یعتمد اساسا على مجموعة نباتیة معینة لعالج نوع معین من االمراض

المختلفة 

Allium cepaالبصل Ceratonia siliquaمجوعة النباتات المغذیة كالخروب -

Myrrhis odorateالبقدونس Zingiber officinaleمجموعة النباتات المقویة كالزنجبیل -

Papaver rhoeasالخشخاش Nigella sativaمجموعة النباتات المسكنة كحبة البركة -

Allium sativumالثوم Thumus vulgarisمجموعة النباتات المطهرة كالزعتر -

Coriander sativumالكزبرة Piper nigrumمجموعة النباتات الطاردة للغازات كالفلفل -

)1996(علي الدوجي 

صور لنبتة الصنوبر و نبتة النعناع):02(الشكل
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I.2.عائلة القسطCostus:

هيCostacéesالقسطیاتمن عائلة Zingibéralesالزنجبیلیاتإلى رتبة یندرج نبات القسط 

رفت هذه الرتبة على نطاق واسعع،الفلقةادیةحأالفوق رتبة الزنبقاویات من طائفة تتبعالنباتاتمنرتبة

القسط،الكركم،الزنجبیلمثل،المألوفةتشمل هذه الرتبة العدید من النباتات ،من قبل خبراء التصنیف

.الهندي...الخ

I.3 . نبذة تاریخیة عن القسطCostus         :

فرست األعلى االقسط نبات ینمو بشكل عشوائي بدون زراعة في منطقة الهیماالیا الحاویة على قمة 

ركائز الطب التیبتي التقلیدي، وقد كان الكهنة هناك ال یكشفون عن ، ویعتبر القسط أهم ارتفاعًا في العالم

طبهم هذا إال ألمثالهم لیبقى سرًا بینهم إلى أن جاء زعیمهم األخیر داالي الما فأسس كلیة الطب التیبتي 

على الحدود الهندیة للتیبت لیحافظ على ذلك الطب من االندثار.Dharamsalaللتعلیم وذلك في منطقة

ةالخلطمنهاة وبدأ الكهنة في التیبت بحفظ ذلك الطب على شكل خلطات مرقمة لشركة بادما السویسری

طب في جعبة الم یكنلإذمن نبات القسط، خلصاتمستإلذابة جلطة أوعیة الساق وفیها 28رقم 

السدادة ببطء الحدیث دواء ناجع لها سوى الطلب إلى المریض عدم تحریك ساقه ألسابیع حتى تذوب تلك

)1999مجلة تایم (.وحتى ال تنطلق إلى الدورة الدموي فتحدث خثره في مكان آخر

ا حیث تختلف اصناف و انواع القسط من الناحیة المورفولوجیة و الوظیفیة وتشترك مع بعضه

Costus spiralis:في القیمة الطبیة والعلمیة ونأخذ كمثال على ذلك
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االزهار،االنبوب (Costus spiralisوالتكاثري عندالوصف المورفولوجي الزهري):03(الشكل

)الطلعي،مقطع طولي لالنبوب

:اصناف القسط. 1.3

:للقسط أصناف كثیرة

قویة یمیل رائحته، باللسانیحد، حریف،المرارةشدید،خفیفلونه اسود نبات هندي هوالقسط المر-1

.البني الغامقأوالسواد إلى

والبني الغامقسوداألالهنديطلقساجذرأشكالمختلف ):40(الشكل
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.األولمقارنة بالصنفةالمرار ابیض اللون خفیف عریض قلیل القسط العربي-2

.قرنفلیةرائحتهفقط األولىاألصنافیشبهفلينالقسط القر -3

.سواد في اللونإلىیمیل القسط الرومي-4

والهندي). (البحري و األبیض بین الناس األسود المتعارف علیهما أما

:أصناف لقسط ثالثة بأن لابن سینا عن دیسقوریدس ونقل 

 البحريأوصنف ابیض خفیف عطري هو القسط العربي

الصیني وهوساطع صنف اسود خفیف

2000(احمد شمس الدین .(الراسن)القسط الشامي(

الراسن (القسط الشامي) هو نبات من الفصیلة المركبة ساقه قویة متعددة األفرع و أوراقه السفلیة 

عریضة سمیكة اما أوراقه العلویة اصغر من السفلیة، أزهاره صفراء كبیرة ، الجذر متفرع ذو لون اسمر 

وعناصر هالمیة صمغیة )(inulineمن الخارج و ابیض من الداخل، تحتوي جذوره على مادة األنیولین 

اضافة الى أمالح البوتاسیوم ...الخ، ل) التي تعتبر من أقوى المطهرات، أالنتو (heleninو مادة الهلنین 

یسمى كافور الهلنین .و%)3-1كما تحتوي على الزیوت الطیارة بنسبة(

فهو مضاد للسعال الجزء المستعمل منه هو الجذر لما یحتویه من مواد فعالة كمحلول أو مستخلص

)1996(علي الدوجي .والتهابات المعدة و األمعاء وكذا یستخدم كدواء مساعد في عالج السكري

:القسط أنواع.2.3

والقسط هو الفرع األكبر من أنواع كثیرة عدد منها كتاب المرجع المفهرس ألصل السالالت النباتیةللقسط

:نذكر منهنوعا لقسطیات ویحوي مائة وخمسون اعائلة 
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الخصائصمنطقة االنتشارالقسطنوع

یعالج مرض الزهريفنزویالالقسط المهذب

لمعالجة بعض األمراض یستعمل أمریكا الوسطىالقسط االسطواني

التناسلیة كما هو مطهر للدم.

یعالج مشاكل اإلخصابالبارغوريالقسط الزهاد

طارد للریح ومدر للبول یستعمل كالدومینیكان بأریكالدنسونالقسط الشوكي

االحتقان والروماتیزمعالجوی

ألورامیعالج االبرازیلالقسط اللولبي

عالج الثعلبة واإلمساك یستعمل في أوربا وجزر هاواي والهند وجاوة والمالیوالقسط النوعي

والربو والتهاب القصبات وسرطان الفم 

والكولیرا والسعال واالستسقاء والزحار 

والحمیات والرمال والجذام والتهاب 

.العین

على تتوضع صفراء برتقالیة أزهارو ذمن شرق أفریقیا إلى غربهایتواجد القسط الناري البرازیلي
جذوع ورقیة، وهذه األوراق مستطیلة 

ومستدفئة ومرتبة بشكل لولبي، وتحتاج 
زراعتها لمناخ حار وتربة غنیة وسقایة 

المباشر جیدة وحمایة من التعرض 
ألشعة الشمس والقسط العجیب موجود 
حیث یشكل أحزمة من الورود ملتصقة 

بالتربة وبأوراق ثخینة تجلس في 
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وسطها أزهار صفراء أو برتقالیة ال 
ساق لها.

الدمامل والقشعریرةیعالجفي جزر كارولین في المحیط الهاديالقسط الحریري

یمتد انتشاره من السنغال وعلى طول القسط العجیب

ساحل إفریقیا الغربي إلى شرق إفریقیا 

وأنغوالاالستوائیة

وهو نبات األماكن الصخریة الرعویة 
المغطاة باألشجار المتناثرة ویتألف من 

حزام وردي بأربعة أوراق مستدیرة 
وممتلئة شیئًا ما.

غالبًا ما تتلون باألحمر األرجواني، 
مشعرة وممتدة باسترخاء على حوافها 

التربة. وتظهر األزهار بدون ساق 
بلون برتقالي ناصع من تاج الحزام 
الوردي وبزمن واحد مع األوراق ثم 

یتبع ذلك ظهور الثمار ذات المحفظة 
الغشائیة

مختلف أنواع القسط:)01جدول(

Costus aferقسط):60(الشكلCostus deistelliقسط:)50(لشكلا
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Costus comosusقسط):80(الشكلCostus spiralisقسط ):70(الشكل

Costus spécifiéقسط ):10(الشكلstus hélicoïdalCoقسط):90(الشكل

المنافع علىأن للقسط أنواعًا كثیرة، وأكد للنباتات النافعةوقد ذكر المرشد إلى المصادر العالمیة 

:تتمثل فيالطبیة لثالثة أنواع
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الصورالخصائصمنطقة االنتشارنوع القسط

القسط الجمیل

Costus speciosus
أو القسط العربي

Costus arabicus

في ینتشر تلقائیا 
جنوب شرقي آسیا من 
جبال هیمیاالیا وحتى 

وفي الهند سیالن
الصینیة والفلبین 

وتایوان. ویزرع في 
الهند وٕاندونیسیا

تؤكل سوقه الحاویة 
من تركیبها %24على 

على النشاء. ویستعمل 
عالجیًا في آفات 

الصدر والسعال والربو.

القسط األفریقي

Costus afrri
او

Ginger lily

تستخدم جذوره لتحضیر أفریقیا االستوائیة
اأملصنع الورقعجینة

طبیًا فیستعمل مسحوق 
سوقه لمعالجة السعال 

الصبغة المحضرة من و 
جذوره تدخل في تركیبة 
دوائیة لمعالجة داء النوم

أوراقه المسلوقة عالجوت
أما الراثیة،لمعالجة 

الجذور المسلوقة تفید 
موضعیًا لشفاء 

یعتقد و التقرحات الجلدیة 
سكان سیرالیون وساحل 

م حول الذهب وغیره
القدسیة لهذه المادة 

العالجیة 
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القسط الموبر

Costus
villiosissimus

Costusأو 
spetimus

كولومبیا وأمریكا 
االستوائیة وخاصة 
في البیرو وغویانا

ویستعمل طبیًا لعالج 
النزالت الشعبیة 

وخاصة المعویة منها 
وفي حمى التیفوس.

الطبیة لنبات القسطعألهم األنواالمنافع الطبیة :)02جدول(

.I4 .النبات محل الدراسة:Costus indien

سنة وقبل وصول اإلنسان إلى التطور العلمي والتكنولوجیا أوصى نبینا الكریم 1400منذ أكثر من 

ت الباستخدام القسط الهندي كعالج لكثیر من األمراض وقد أثبت الطب الحدیث عالج الحا

النبي محمد علیه الصالة والسالموقد أفادت أحادیثوااللتهابات الصدریة بهذا العود.المستعصیة 

أطباء الزمن القدیم فقاموا بعالج مرضاهم بما عرف بالطب النبوي في زمن لم یوجد فیه إكتشافات 

.، حتى جاء العلم الحدیث فأكد ما مارسوه من الطب النبويساعدهمعلمیة ت

:غرافي للنباتلجالتوزیع ا1.4.

العود الهندي او القسط الهندي هو نبات ینبت في الهند  و الهنود من أكثر المستخدمین لهذا 

وشاع استخدامه في الهند ألغراض عالجّیة ، باإلضافة إلى النبات خاصة في مجال العقاقیر الطبیة 

الجمالّیة، وذلك بسبب احتوائه على العدید من المواد الغذائیة والمفیدة لصّحة اإلنسان األغراض 



الفصل األول :                                                                       استعراض المراجع

16

الصین وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون و خاصة في كشمیر یتواجد ، شكله الخارجيو الداخلّیة

بیضاء أو سوداء.

األبیض بالقسط البحري، كان التجار العرب یجلبونها إلى الجزیرة العربیة عن طریق البحر لذا سمي و 

ویسمى كما كان یسمى األسود الغلیظ بالقسط الهندي كما ورد في السنة باسم العود الهندي كمترادفات

عتبر نبات القسط الهندي بكل طرق یCostacéésوهو ینتمي إلى عائلة القسطیاتأیضا الكست

النبتة تحمل معها أسرار عالج عالجه وأنواعه من أفضل األدویة المستخدمة على مدار الوقت، فهذه

ألمراض كثیرة.

جذر مجفف للقسط الهندي الذي استخدم منذ أالف السنین الشكل (11):

.5.Iتالوصف المورفولوجي للنبا:

شجارویؤخذ من أشجار تشبه أامتار 3عبارة عن نبات شجیري معمر طویل القامة یصل ارتفاعه إلى 

.العود وله أوراق عریضة

كمیة المادة الفعالة تختلف باختالف عمر النبات قد تزید الكمیة بتقدم أنففي بعض النباتات المعمرة وجد 

عمر النبات ثم تأخذ في النقصان تدریجیا بعد عدد معین من السنین وبالتالي كل جزء نباتي للنبات الطبي  

ضري ویبدأ في الجفاف ومنه له وقت مناسب لجمعه، فالجذور في الخریف یتوقف نشاط المجموع الخ
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یخزن النبات مكوناته الفعالة في المجموع الجذري لمواجهة فترة الشتاء وهو الوقت المناسب لجمعه لتوفر 

)2009(غسان حجاوي المادة الفعالة فیه.

indienCostusیوضح الشكل الظاهري لنبات القسط ):12(الشكل

6.I .:التصنیف العلمي

:)L.1753,  (*Classification
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Règne Plantae

Sous-règne Tracheobionta

Division Magnoliophyta

Classe Liliopsida

Sous-classe Zingiberidae

Ordre Zingibérales

Famille Costaceae

Genre Costus

Espèce Costus indien

*Classification APG III 2009(Classification phylogénétique)
Clade Angiospermes

Clade Monocotylédones

Clade Commelinidées

Ordre Zingiberales

Famille Costaceae

Espèce Costus indien
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.I7 .لتركیبة الكیمیائیة لنبات القسط الهنديا:

للجراثیممن المواد المطهرة الذان یعتبرانیحتوي القسط على مادة الهلینین وحمض البنزوات

زیت أن)Webster(قاموس وبستروذكر العطرةیستخرج زیت القسط من هذه النبتة و المعروف برائحته

Costus(القسط oïl( عطریة تحتوي على عروق يالتالجذورأصفر فاتح اللون یستخرج من هو

ستعمل في حمایة الفراء وصناعة العطور.صمغیة ت

عدة مركبات طبیةلغازات وبخورا لتعطیر الجو تصنع منهلویستعمل مضغا لطیب رائحته ،وشربا لصرف

ه في اناء مقفل على النار حتى ویمكن بطریقة التقطیر الحصول من العود على الخالصة الزیتیة بوضع

یتفحم، ویجمع الزیت الناتج مختلطا بالكربون األسود مثلما یصنع في الترمس للحصول على مرهم الترمس 

فصل أمكنفعالة في عالج حاالت االكزیما المستعصیة وٕاذا ترك هذا المزیج الذي یعطي نتائجاألسود

جزء من الزیت عن المادة المتفحمة، أي الرماد والكربون واألمالح المحترقة، والخالصة الزیتیة التي 

احمد شمس الدین (تستخرج من العود هو زیت مستقطر نادر الوجود مرتفع الثمن ویغش بسهولة 

2000(

:و هيCostus indienالموجودة في جذر القسط الهندي المركبات الكیمیائیةأهممن

:حمض البنزوات- 1

التي ینخفض فیها األوساطحد ما المیكروبات وتقاوم الفطریات التي تنمو في إلىالبنزوات مادة تقاوم 

طبیعي في التوت البريتوجد البنزوات بشكل ، ولذا فهي تستخدم كمادة حافظة للعصیراألحماضتركیز 

.التفاح...الخ

الكربوكسیلیة االروماتیة وخاصة التي تحتوي على األحماضبوتاسیوم) أو(صودیوم أمالحلبنزوات هي ا

حامض الهیدروكلوریك إضافةفي الماء ومن ثم إذابتهابواسطة هایمكن فصل.حلقة البنزین العطري



الفصل األول :                                                                       استعراض المراجع

20

الكربوكسیلیة االروماتیة في الماء األحماضالمخفف حیث یترسب الحامض الكربوكسیلي بسب قلة ذوبان 

.بنزوات الصودیومأشهرهاالثلجبواسطةنحصل على مردود عالي یمكن تبرید المحلول وحتى

تكون.عدیم الرائحة ویتفكك بالتسخینCOONa5H6Cله الصیغةمركب كیمیائيهوبنزوات الصودیوم

، فهو أیضاً جیدةاسترطابةیخاصكما أن للمركب ، غ/ل660جیدة في الماء، تبلغ حوالي تهانحاللی

یستخدم كمادة حافظة وخاصة في صناعة المربیات ورغم استخداماته تكون بنسب صغیرة لكن خطورته 

كلورید الصودیوم ملح في المعدة فینتج (H Cl)ریككبیرة عندما یتفاعل كیمیائیا مع حامض الهیدروكلو 

(Na Cl) وحامض البنزویك(C6 H5 COOH)وفق المعادلة التالیة:

COOH5H6COO Na +H Cl                 Na Cl + C5H6C

)2009( الد/خالد یحي العبیدي 

بنزوات الصودیوم
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فحص)% من اجل0.05- 0.02المعطاة عن طریق الفم بنسبة (یستخدم  البنزوات في المستحضرات 

و في مستحضرات التجمیل فیستخدم %0.5الكبد أما في المستحضرات الحقنیة فیستخدم بتركیز وظائف

.)%0.5- 0.1بتركیز (

و یبلغ المقدار المسموح بتناوله من أمالح البنزوات محسوبًا على أساس حمض البنزویك كما حدد من 

ملغ/كغ في الیوم .5منظمة الصحة العالمیة حتى قبل 

:الهلینین- 2

في الجسمتمتلك خاصیة التطهیر وقتل الجراثیم و السمومطبیعیة نجدها في نبات القسط الهندي هي مادة 

وتمنع التهابها.تعقیم الجروح أو التقّرحات،لها دور هام في 



الفصل الثاني
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.IIالفصل الثاني: استعماالت وفوائد القسط الهندي

.II1الفوائد الطبیة للنبات

 یستخدم جذر نبات القسط لعالج الدیدان عند األطفال فجذور نبات القسط تقلل من عدد بیضات

.التقلیديالدودة في البراز و هو بنفس كفاءة مستویات العالج للدواء الكیمیائي 

 المعدةاداء منشطة ومطهرة تعزز، معطرة ، الذع جذور القسط ذات طعم

 في وقف النزیفجذور القسط تفید

لالعضالت واألنسجة ومدرة للبول تنشط عمجذور القسط

 مفیدة في إزالة الزکام والبلغم من الشعب الهوائیة و اضطرابات الجهاز التنفسي.

األمراض المعویة الحادة مثل الغازات ،عال، ویستخدم زیت نبات القسط لمرضى الربو، الس

الزحار والكولیرا

یتم استخدامه أیضا بمثابة محفز لعملیة الهضم.

 عالج ضعف ویستعمل كة الجنسیة ویشد العصب ویثیر القو الرجلعندمقوي للقدرة الجنسیة

الجنسیة.لتقویة الصحة ومفید جداالمنویةالحیوانات 

 و االم المعدة التهابات الحنجرةوكذا وأالم الطحالالكبد والكلىمفید جدا لحاالت التهاب

 2000(احمد شمس الدین استخدامه دهاناً و یتم ویزیل آثار الجروح والحروق(

 والطمثیستعمل كمنبه ومقو ومدر للبول

هوو هفیموجودة الورامو األو االنسدادات الرحموكذا مشاكلهانشطو ییعالج مشاكل المبایض

عند المرأة.الحلیبو تأخر الحمل و ینظم هرمون اإلجهاضتكرر مشاكل للعقم و ةمفید

توازنها الهرمونات فهو یعمل على ینظم معظمو الدرقیة ةوینظمها خاصة الغدمشاكل الغدد یعالج

.سترول في الدم و بالذات السیئلمذیب للكوكذا أو المنخفضالمرتفعسواء 
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 لغازات واالریحویطرد ةالباطنییقوي القلب واألعضاء والمخمفید لخالیا.

منشط یقوم بتوسیع الشرایین و االوردة الدمویةمن الشوائب والمكونات المضرةمنقي للدم ،

و منظم للسكرللبنكریاس

یساعد في عالج االمساكو یعالج أمراض الجهاز التناسلي

االكتئاب والقلقیقلل حاالت و مهدئ ومعالج الألعصاب

یساعد في عالج مرض الزهريو یستخدم في عالج مرض الصدفیة والثعلبة

اضطرابات الكالممن یقلل و یساعد في عالج شلل اللسان والبلعوم

یستعمل و یستعمل القسط الهندي كمضاد حیوي مذیب للجلطات و مفید للمفاصل أي منشط عام

صداع وآالم األسنانیقلل الللتخلص من رائحة الفم الكریهة 

:استعماالت القسط الهندي في الطب التقلیدي1.1.

اشتهر القسط الهندي منذ القدم في الطب التقلیدي كعالج بما یحتویه من منافع لعدة أمراض ومن 

:هيالتي یعالجها القسطاألمراض

 وقد یطلق على ما یعرض لألضالعذات الجنب : هو ورم حار یعرض في الغشاء المستبطن ،

واألضالعفي نواحي الجنب من ریاح غلیظة تحتقن بین الصفاقات والعضل التي في الصدر 

.فتحدث وجعا ال یطاق مع كل حركة في الجسم

 عند الحر،تظهرتهیج من الدم وغالبا ما األطفالوالحلق تبدو في األنفالعذره : قرحة بین

العذرة هي ( اللوز ) خط دفاعي أول لما یدخل في جوف اإلنسان فلها دور مهم و حیوي في 

كانت تعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتال شدیدا ، التصدي للفیروسات و المیكروبات و غیرها

ر. فتطعن ذلك الموضع ، فینفجر من دم أسود ، وهذا الطعن ُیسمى الدغ

عول السحر.لها دور كبیر في ابطال مف
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 طاقة وتعزیز وظیفة الیستخدم جذر نبات القسط الهندي في الطب الصیني التقلیدي لتنشیط

.یتم استخدامها لتحسین الشهیةحیثالجهاز الهضمي 

الى اختلفت طریقة العالج في الطب التقلیدي حسب نوع المرض وسن المریض في عهد النبي 

او تنطیالاو اتكمیدا او شربا اویقال فیه سبعة اشفیة و یقصد بها إما طالءحیثغایة یومنا هذا 

.  اأو لدودا سعوطا او تبخیر 

:(الدهان)الطالء-1

یسمى بزیت القسط ویفضل أن ٌیحل نحّله بالزیت ونحصل على مايیدخل فیه عمل الكریمات أ

عالج للكلف هو عمل خلیط من القسط الناعم جدا والمحلول أحسنوجدا أن حیث بزیت الزیتون

ا.بالماء والعسل ویدهن به الوجه فإنه في خالل أیام معدودة ینجلي الوجه تمام

:الشرب-2

والشرب منه على قدر المستطاع وهذا أو العسل أي یكون عبارة عن محلوالبطحنه وخلطه مع الماء

السحر. كدفع السم وٕابطال لكافة األمراض ،

:السعوط-3

كلمة السعوط تعني التقطیر في األنف فتكون كالتالي یطحن القسط ناعما وینقع لمدة كافیة في 

أو یتم (كتاب الطب من الجامع الصحیح.اإلمام البخاري)الشمس ثم یصفى ویقطر به األنف

معالجة أمراض الجهاز التنفسي.استنشاقه ل

:التبخیر-4

.البخور للتبخیر به وخاصة عند الزكام ومشاكل االلتهابات النسائیةوهي حرقه على فحم

:التكمید-5

ثم یغمس فیه دافئعلى النار ویترك حتى یصبح حیث یؤخذ منه مقدار معین ویضع في ماء ویغلى
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.بشكیر وتكمد به المنطقة المصابة أي وضعه على أماكن الحروق و الجروح و البثور

:اللدود- 6

وذلك ألمراض الرئة.الشق المائلالمصابة أوة التقطیر في األنف من الناحیةوهي عملی

:النطول-7

غلي النبتة في وعاء النطول وهو إناء فخاري له فتحة في لى وهي طریقة عالجیة قدیمة تقوم ع

بمعنى اخر واینزل منها الماء على شكل نقط حیث یثبت العضو المصاب تحتها بالضبط األسفل

التنطیل جاء من النطل وهو رش أو غسل الجسم بالماء ، و إن كان هذا الماء مشوب بالقسط 

فإنه سیكون مفید لقتل الجراثیم و البكتیریا العالقة بجسم اإلنسان وخاصة أماكن أو الهنديالبحري

.عاماإلبطین و بین الفخذین و فروة الرأس و سائر البدن و كذلك یستخدم كمطهر

:القسط الهندي في الطب الحدیثتماالاستع2.2

في معالجة االلتهابات الشعبیة والرئویة بجمیع أنواعها بما في ذلك السل الرئوي القسط الهنديویفید

وجع في الحلق یهیج من الدم وهذا عند ال،خصوصًا وأنه یعتبر مادة مطهرة تخفف من عسر التنفس

التفسیر یوافق في الطب أمراض الحلق التي تترافق باحتقان دموي سواء أكان التهاب لوزات أو التهاب 

(متولي.لهاة أم التهاب بلعوم ألنه یحل البلغم المتجمد في القصبة الهوائیة ، یسهل عملیة التقشع

2005(

.2.IIالقیمة العلمیة:

لتقلیل من األخطار الناتجة عن اإلفراط في استخدام العقاقیر أدىهو االتطبب باإلعشابالهدف من 

إلى تفاقم مشكلة ظهور سالالت من األحیاء الدقیقة مقاومة لمضادات الحیویة في السنوات األخیرةذلك

اجمة عن نبیة النفي أنحاء مختلفة من العالم، وقد أصبح الناس أكثر إدراكًا لهذه الحقیقة ولآلثار الجا

عن البدائل الطبیعیة في عالج الكثیر من األمراض التي تصیب بالبحث وابدؤ وقد ،مضادات الحیویة
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بدقة وانسجام األنف ،القصبة الهوائیة والرئتین التي تعملالذي یشملاإلنسان كأمراض الجهاز التنفسي

األكسجین وثاني أكسید الكربون والتي لها دل على عظمة الخالق في خلقها حیث تقوم بعملیة تبادل ت

بعض األنشطة الحیویة التي تتم داخل الخالیا ، ولكن قد یلحق الضرر به نتیجة لدخولأهمیة في أداء

اإلحیاء المجهریة المصاحبة للهواء وذلك من خالل عملیة التنفس عن طریق األنف وتسبب أمراضًا 

ینمو في الذيAspergillus nigerر یسببه فطالرشاشیات الذيخطیرة في اإلنسان ومن أبرز ها داء 

غالًبا تظهر اإلصابة بتلك الفطریات لدى األشخاص الذین لدیهم ضعف في المناعة أو فالقصبات الهوائیة 

لمضادات الحیویة باإلضافة إلى صعوبة عالج اإلصابات المتسببة عن تلك لنتیجة االستخدام المفرط 

الذي یغزوA.fumigatusمن الرشاشیة الدخناء التي یسببها فطر ناك حالةكما أن هالفطریات

.، ویسبب أمراضُا خطیرة في الرئةالتجاویف الخراجیة في الرئة

خمیرة للقسط الهندي فعالیة عالیة في تثبیط نمو كًال مننالحدیثة أهذه الدراسة العلمیة توقد أثبت

Candida albicans)مسببات األمراض االنتهازیة التي تسبب أمراضًا وخیمة في الصدر التي تعتبر من

(د/ منال عثمان حمزة الكردي Aspergillus niger) و تثبیط فطر Mycosisوالذي یعرف بالفطار

)2011القطان 

Aspergillus nigerرشاشیة السوداءال- 1
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)X10(بالتكبیرAspergillus nigerصورة مجهریة ل :)13(الشكل

یدعى بالعفن الخضراواتوللفواكهأمراضاً یسبب ،و أكثرها انتشاراً الراشیاتأنواعمننوع من فطرهو

شائع یصیب البصل بهذا الفطر كما یمكن للرشاشیة السوداء أن تسبب مرضشتالتكإصابةاألسود 

و یسبب هذا الفطر أیضًا ،البصل بعد القطف، حیث تظهر األبواغ السوداء بین قشور البصل و الحبة

.الفول السودانيوالعنبأمراضًا لكل من

باإلضافة لتواجده داخل المنازل حیث من الممكن أن یتم الخلط التربةینتشر بشكل واسع في

و التي تدعى أیضًا الفطر األسودستاكي بوترسعنالسوداء و المستعمرات الناجمة مستعمراتهنبی

. أوكرا توكسینیطلق علیهاذیفاناتتنتجالرشاشیة السوداء ابواغ حدیثًا تم التوصل إلى شواهد بأن بعض 

و األبواغال یسبب هذا الفطر أمراضًا لإلنسان و الحیوان بشكل شائع ما لم یتم استنشاق كمیة كبیرة من

و ینتشر هذا المرض بشكل خاص بین عمال بداء الرشاشیاتبالتالي تنشأ مشاكل رئویة و تدعى

كما تعتبر ،و الذي یكون غني بأبواغ الرشاشیاتالخثالبساتین حیث أنهم معرضون الستنشاق غبار

القناة و الذي یترافق باإلضافة لأللم مع أضرار فيفطار األذنالرشاشیة السوداء واحد من أهم أسباب

.السمعیة



دياستعماالت و فوائد القسط الھن:     الثانيالفصل

29

:Candida albicansالمبیضات البیضاء - 2

بالتكبیرCandida albicansلخمیرة): تمثل صورة مجهریة 14الشكل(

milieu RATsur lame de

البیضاء هي خمیرة ، اي نوع من الفطریات المجهریة وال تكون مسیئة في األغلب وتتواجد تالمبیضا

یمكن أن تسبب تفي بعض الحاالو بشكل طبیعي في القنوات التناسلیة، القناة الهضمیة، الفم، والجلد

.المرض وتؤدي إلى ظهور الكاندیدا، أي عدوى فطریة

ما لدى مستضعفة دفاعاتها المناعیة الضئیلة، ال سیعندما تصیب أجسامه العدوىحدث هذو ت

ي حاالت األشخاص الذین یحملون فیروس االیدز أو المرضى الذین یخضعون لعالج كابت للمناعة ( ف

جة عن ، ال تشكل اآلفات النات)عموماً األمراض المناعیة الذاتیة، أو عالج السرطان أو بعد عملیة زرع

ابة وٕانما یمكن أن تشكل خطورة لدى إصاألغشیة المخاطیة أو الجلد خطرالمبیضات البیضاء في 

جة للمبیضات الجهاز الهضمي أو الرئتین؛ ففي الحاالت القصوى یمكن أن یظهر إنتان أو تسمم الدم نتی

.البیضاء، وفي هذه الحالة تكون التوقعات وخیمة

ي الذین ألشخاص المؤهلین مناعیًا (أتختلف أعراض المبیضات البیضاء بحسب موقعها. لدى ا

م، احمرار یتمتعون بجهاز مناعة فعال بعكس ذوي جهاز المناعة الكبوت)، تظهر بشكل ُسالق في الف
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یرة موضعیة أي مناطق ساخنة ورطبة تعزز نمو الخمیرة، التهابات صغالثنایاوحكاك جلدي، ال سیما في 

،كاك لدى المرأةلتهاب الفرج والمهبل مع إفرازات بیضاء وحاتناسلیة مثل التهاب اإلحلیل لدى الرجل أو

.یظهر الفطار في الفم والمريء بشكل خاص ویسبب مشاكل في البلع وألم في المريء

كتشاف ترسبات تشخیص المبیضات البیضاء سریري أساسًا كما في حالة السالق في الفم، لدى ایتم 

.طیةبیضاء على اللسان والغدد واألغشیة المخا

العالج: طر یقة

یة التي تنتج اآلفة الجلدیة أو الغشائأوالمشاكل الرئویة او السمعیة الناتجة عن داء الرشاشیات تستلزم

شكل مسحوق بمستخلصة من القسط الهندي التي توضععن المبیضات البیضاء تناول مضادات فطریة

ال في معظم عالج فعكباستعمال القسط الهنديولهذا ینصح أو مرهم للقضاء على تكاثر هذه الخمیرة

.الحاالت

. II3 .االهمیة االقتصادیة:

للقسط الهندي اهمیة كبیرة من الناحیة االقتصادیة حیث الخالصة الزیتیة التي تستخرج من العود نادرة 

:اهمهاالوجود مرتفعة الثمن وتغش بسهولة كما له قیمة اقتصادیة عالیة في مختلف االنتاجات 

 ل كما یحتوي المربى على توابالاساسي معویستخدم نبات القسط كمكون،المشروباتواألطعمة

و یعتبر ایضا كفاتح للشهیة.قیمة غذائیة جد هامة

 في مستحضرات و یستخدم في الصناعة التحویلیة، ویستخدم زیت نبات القسط باعتباره عطري

.التجمیل

،و تملیسهاألمر الذي من شأنه أن یساعد على نمو الشعر وتقویتهتقویة جذور وبصیالت الشعر ،

.ویعطي الشعر لماعیًة وجماالً .ویحمیه من التساقط
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 لمعالجة حبوب التخلص من مشكلة التجاعید و جفاف البشرة كما یعمل على نظارتها وتنقیتها

و ازالة الكلف والهاالت السوداء حول العینین نهائیا.الشباب والبقع الداكنة والبثور

 تستعمل خلطة القسط الهندي للرشاقة والتخسیس، حیث یساعد بشكل كبیر على حرق الدهون من

. مناطق محتلفة من الجسم كالبطن و الخصر. كما ویعطي نشاطا جیدا طوال فترة النهار

لكثرة استعماالته في مختلف المجاالت الطبیة والعطریة وبالتالي له دور كبیر في االسواق التجاریة 

والتجمیلیة...الخ.

الهنديالقسطمستخلص :)16(الشكلالهنديزیت القسط:)15(الشكل

.II4 .األضرار واآلثار الجانبیة الستعمال للقسط الهندي:

غالبا ما یحتوي نبات القسط على ملوثات بما ذلكیعتبر القسط الهندي آمن بالنسبة لمعظم الناس. ومع 

Acideقدأریستولوكیكیسمى حمض aristolochiqueستخدم أي یال ،ویسبب السرطانىضر الكلی

Acideحمضخالي من هتحضیر القسط إال إذا أثبتت الفحوصات المخبریة أن aristolochique في

یمكنها مصادرة أي (FDA)االمریكیةءاالغذاء والدو "هیئة فإن إدارة القانونالوالیات المتحدة و بموجب 

.حمضالهذامنتج مصنع یعتقد أنه یحتوي على
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أوضح العلماء في معرض أبحاثهم التي أجروها في هذا الصدد والمنشورة في العدد األخیر من مجلة 

في مجموعة من النباتات، حیث ” یككأریستولو “أنه تم العثور على حمض األمریكیة ، ” علوم الطب“

استخدم لعدة قرون سابقة في الطب الصیني التقلیدي ولدى اإلغریق والمصریین القدماء كأحد العوامل 

هو أحد و المساعدة لتسهیل عملیة الوالدة وعالج اللتهابات المفاصل وغیرها من االلتهابات الروماتیزمیة

العالجیة المستخدمة في العدید من الدول "Aristolochiaد"ات الموجودة في أعشاب الزراونكونالم

والتي تعتبر من النباتات المعمرة تكون غالبا زاحفة تحتوي والمستخدم في البخور بكثرة في وطننا العربي

حیث Aristolochiaceaeنوع  تعیش في المناطق االستوائیة من عائلة الزواویة 500تقریبا على 

تحتوي االوراق والبذور على الزیوت الطیارة. 

مریض مصاب بسرطان في الجزء العلوي من الجهاز 151أجریت دراسة في تایوان اشترك فیها حیث

البولي وأعطت نتیجة أن حمض األریستولوكیك هو مساهم أولي في حوادث اإلصابة بهذا النوع من 

لكثرة نسبة إصابة بهذا السرطان من أي مكان آخر في العالم، لدیها أعلىالتيالسرطان في تایوان،

من الحاالت لدیهم دلیل على وجود تغیرات في %83وجد الباحثون أن اسخدامهم لهاته النبتة حیث 

.  الحمض النووي في كالهم مرتبطة بسموم هذه العشبة وتسبب حدوث مرض السرطان

"ristolochiaAعشبة الزاروند" :)17(الشكل
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نتائج هذه الدراسة تظهر أن الصحة العامة تحتاج إلجراء تغییر إلیقاف تلف الكلى وسرطان الجزء العلوي 

.من الجهاز البولي المرتبط بحمض األریستولوكیك

بضرورة حظر بیع وتداول (FDA)” هیئة األغذیة والدواء األمریكیة“یأتي ذلك في الوقت الذي دعت فیه 

المكمالت الغذائیة وغیرها من المنتجات الطبیة والعشبیة الطبیعیة التي تحتوى على هذا الحمض إلى أن 

في أعقاب توالى األبحاث الطبیة المحذرة من دوره في زیادة مخاطر 2001توقف العمل به في عام 

.اإلصابة بالسرطان باعتباره أحد المواد المسرطنة

النصائح التالیة عند إتباعالقسط الهندي وعالجه لألمراض الكثیرة إال انه یستحسن أهمیةوبالتالي رغم 

:استخدامه

أثناءالجنین ویمنع عن المرضعة وكذا إسقاطفترة الحمل فبإمكانه أثناءتجنب استعماله - 

فترة الحیض.

فترة اءأثنقبل تناوله یجب استشارة مختصین في الطب البدیل لمعرفة الكمیة المسموح بها - 

العالج.

ویتم طحنه في المنزل.أعوادیفضل شراءه على شكل - 

من المشكلة.ءیفضل التوقف عن تناوله بمجرد الشفا- 

القسط قد یسبب الحساسیة لدى األشخاص الذین لدیهم حساسیة لعائلة النباتات النجمیة- 

Compositaeالكثیر.، األقحوان، القطیفة، البابونج، وغیرها الرجیدعشبةك

:قد اختلف العلماء حول كیفیة المعالجة بالقسط الهنديو 

"ذات الجنب" هو ورم حارأناشارا )الطبیب الموفق البغداديوالحافظ ابن حجر(ماءحسب العل

اح غلیظة حي الجنب من ریوقد یطلق على ما یعارض في نو لألضالع.یعرض في الغشاء المستبطن 
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نب الحقیقي والعضل التي في الصدر واألضالع فتحدث وجعا. فاألول: ذات الجتحتقن بین الصفاقات 

لنفس والنبض الحمى والسعال والنخس وضیق اوهيأعراضیحدث بسببه خمسة الذي تكلم علیه األطباء

فقات.والثاني غیر حقیقي وهو ما یعرض في نواحي الجنب من الریاح الغلیظة تحتقن بین الص

رد الریح ویفتح العود حار یابس قابض یحبس البطن ویقوي األعضاء الباطنة ویطأنالمسیحي بینما یرى 

انت ناشئة یجوز أن ینفع القسط من ذات الجنب الحقیقي أیضا إذا كد.وقالسدد ویذهب فضل الرطوبة

ة.عن مادة بلغمیة، وال سیما في وقت انحطاط العل

لمبطن للرئة تنطبق على التهاب الغشاء اهذه العالماتأنإلىیشیر عبد المعطي القلعجيرالدكتو لكن 

عال جاف إضافة إلى س،أو السعال الذي یترافق بألم حاد شدید یتفاقم مع التنفس العمیق أو السعال

.وارتفاع حرارة وٕانهاك القوى العامة. وقد یتجمع في الغشاء سوائل في بعض الحاالت

الدكتور (یزماأللم الجانبي الناتج غالبًا عن البرد أو الرثیة "الروماتذات الجنب الواردة في األحادیث هي 

.النسیمي)

ًا ، ویخلط طریقة المعالجة بالقسط لأللم الجانبي فقال: ُیدقُّ القسط ناعمذكرابن طرخانالكحالذكر 

م و بلعق.بالزیت المسخن دون غلي أو قلي ویدلك به مكان األل

في معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشب الیماني وزر الورد، وسقوط اللهاة هو ابن سیناولقد ذكر - 

ضخامتها المتأتیة عن التهابها.



الثالثالفصل 
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III1.2010(د.ودیعة صالح بَكرالتئام الجروح باستخدام القسط الهندي. تحفیز(.

):01(التجربة

هي عملیة إصالح أنسجة الجلد بعد و اختیرت الدراسة الحالیة لتحدید مدى فعالیته وتأثیره في التئام الجروح 

:وهيوتشمل ثالث مراحل رئیسیة، تعرضها لإلصابة

مرحلة االلتهاب- 

تكوین الخالیاةمرحل- 

مرحلة إعادة البناء.- 

في هذه الدراسة استخدمت جذور القسط الهندي لتعیین نشاط التئام الجروح باستخدام زراعة الخالیا في 

المعمل كنموذج خارج جسم الكائن الحي واستخدمت الجرذان كنموذج لجسم الكائن الحي في زراعة 

.الخالیا

ن جلد اإلنسان لتحدید تأثیر القسط الهندي على التئام الجروح عن طریق استخدمت خالیا طبیعیة م- 

في حیوانات التجارب تم استحداث جروح في المنطقة الظهریة للجرذان التي و تحفیز تكاثر هذه الخالیا. 

مل 100جرام في 6قسمت إلى مجموعة معالجة ومجموعة ضابطة وتم استخدام القسط الهندي بتركیز(

تم قیاس وتركت المجموعة الضابطة بدون عالجالمنطقة المصابة في المجموعة المعالجة و ماء) لعالج 

معدل االلتئام عن طریق قیاس: 

الجرحمعدل تقلص -

تحدید زمن االلتئام-

تعیین كل من الهیدوكسي برولین، الهیكسوزأمین والبروتین. -

:كالتاليأظهرت النتائج
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في زراعة الخالیا أن القسط الهندي عمل على زیادة تكاثر خالیا الجلد مما یدل عل أنه -

یسرع عملیة االلتئام. 

عملیة االلتئام كانت في المجموعة المعالجة أسرع من المجموعة الضابطة مع عدم -

من المالحظ حصول زیادة معنویة في تقلص ن، وكاظهور أي تقرحات حول الجرح

) وانخفاض معنوي في الزمن المستغرق لاللتئام P>0.01إحصائیة (الجرح بداللة 

)P>0.001 (

زیادة معنویة في تركیز كل من البروتین والهیكسوزأمین في المجموعة المعالجة في حین -

أن الزیادة في الهیروكسي برولین لم تكن معنویة 

ونستنتج من ذلك كله أن القسط الهندي یمكن أن یكون عالجا فعاال وآمنا لزیادة سرعة عملیة 

)2010(د.ودیعة صالح بَكرالجروح.التئام 

III.2 .  استخدام نبات القسط في عالج التهابات الرئة المصابة بفطر اسبیرجیلیس نیجر

Aspergillus nigerد/ سناء احمد خلیفة (ب)- كبدیل للعالج الكیمیائي (أمفوتریسین

2011.(

:02التجربة 

Aspergillus nigerس نیجریلاسبیرجیاستخدام نبات القسط في عالج التهابات الرئة المصابة بفطرب

التجارب على ذكور الجرذان البیضاء ؛ و قسمت إجراءب) فتم –كبدیل للعالج الكیمیائي (أمفوتریسین 

:ة حیوانات التجارب إلى المجموعات التالی

اشتملت على الحیوانات الضابطة حیث أعطیت الماء المقطر عن طریق الفم طوال :األولىالمجموعة - 

.مدة التجربة
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س نیجریلاسبیرجیجرذان عوملت بمعلق الفطر :اشتملت هذه المجموعة على المجموعة الثانیة- 

.Aspergillus niger.

) فئات 4على الحیوانات المعاملة بمستخلص نبات الُقسط وقسمت إلى (ت: واشتملالثالثةالمجموعة- 

:كالتالي

 عن طریق الفم1اشتملت جرذان عوملت بمستخلص الُقسط فقط وحقنت بجرعة

 طریق الفمعن2اشتملت جرذان عوملت بمستخلص الُقسط فقط وحقنت بجرعة

 عن طریق الفم1اشتملت جرذان عوملت بمعلق الفطر ثم عوملت بمستخلص الُقسط بجرعة

 عن طریق 2اشتملت جرذان عوملت بمعلق الفطر ثم عوملت بمستخلص الُقسط بجرعة

الفم

ب واشتملت على جرذان عوملت - مجموعة الجرذان المعاملة بعقار أمفوتریسینالمجموعة الرابعة:- 

ا.ب وریدی- بمعلق الفطر ثم عوملت بعقار أمفوتریسین

:وكان من أهم النتائج المتحصل علیها في هذه الدراسة

اكتشاف أن المعاملة بنبات الُقسط فقط لم تظهر أي تغیرات نسیجیة وتركیبیة دقیقة على الخالیا -1

.السلیمة الحیة

تشوه ظهور تغیرات مرضیة نسیجیة وتركیبیة دقیقة في الجرذان المعاملة بمعلق الفطر تمثلت في -2

.معظم مناطق نسیج الرئة

نسیج الرئة في الجرذان المعاملة أجزاءاستمراریة األضرار النسیجیة والتركیبیة الدقیقة في معظم -3

.بمعلق الفطر ثم المعاملة بالعقار

دراسة القطاعات النسیجیة والتركیبیة الدقیقة لنبات الُقسط في أثناءلدور االیجابي األثر الفعال وا-4

).2011(د/ سناء احمد خلیفة . معالجة الجرذان المعاملة بمعلق الفطر
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III.3 . التعرف على تأثیر المستخلصـات المائیـة للقسـط الهنـدي والبحري على بعض

التنفسي لإلنسان إلظهار اإلعجاز العلمي في السنة الفطریات والخمیرة الممرضة للجهاز 

).2011القطانعثمان(منالالنبویة

:)03التجربة (

مـن األدویـة النبویـة التــي ثبتــت فعالیتهــا العلمیــة فــي مكافحــة بعــض أنــواع مــن الفطریــات والخمیــرة 

ي تسببها بعض األحیاء التو القسـط الهنـديبهو العالجإلنسـاناالمســببة ألمــراض الجهــاز التنفســي فــي 

Paulدراسـةوهـــذا مـــا أوضـحتهAspergillsisالدقیقة المجهریـة مثـل فطریـات األســـبرجلیس، 

Latgé)1999 (أنمA.fumigatus مــن الفطریــات الدائمــة والمنتشــرة فــي الهــواء والتــي تــدخل

المرضوالتي لها القدرة االمراضیة على احداث الشهیقإلـى رئـة اإلنسـان والحیـوان أثنـاء عملیـة اجراثیمـه

فطریاتخاصـةو و بعـض األمـراض التحسیسـیة التـي تصـیب الرئـة والقصـبة الهوائیة في الجهاز التنفسي

A.fumigatus and A.niger.

Hedayatمــنباإلضــافة إلــى الدراســة التــي قــام بهــا كــل  et al.(2007) حیث أوضحوا أن إصابة

تطـورت في السنـوات األخـیرة، وأنها أصـبحت نقطـة مركزیـة فـي Aspergillusاإلنسان بفطریات

.Aالدراسـات الحدیثـة خاصـة flavus and A. fumigatus، والتـي تعتبـر مـن أكثـر األنـواع انتشارًا

لمـزارع التـي عزلـت مـن اAmitanفـــــي الهـــــواء وأیضـــــا في المستشـــــــــــــــفیات باإلضافة إلى ما ذكره 

.مستعمرة16وي علـــــــــــــــى بـــــــــــــــالتكیس الرئـــــــــــــــوي كانـــــــــــــــت تحتـــــــــــــــالمرضـى المصـابین 

مـــن األمـــراض الشـــائعة بـــین albicans.Cكما أن إصابة الجهاز التنفسي بالخمائر وخاصة خمیرة 

األطفـــال حـــدیثي الوالدة وتتمیز بلونها األبیض، وتؤثر على الغشـاء المخـاطي للجلد واألصابع والرئة 
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) مــن أن داء المبیضــات ازداد فـــي الســنوات 2007إلـى مـا ذكــره المعمــري (). باإلضـافة 2005(الرحمة، 

.األخیــرة بشــكل ملحــوظ خاصــة التــي تصــیب الــدم، جوف الفم، الجلد، المسالك البولیة والمهبل

:واشتملت هاته الدراسة على مایلي

ةالمواد المستعمل:

: القسط- 1

القسط الهندي و البحري ر و ذالدراسة جاستخدم في هذه 

:األحیاء المجهریة- 2

Aspergillus niger

Aspergillus fumigatus

Candida albicans

:المنابت الغذائیة- 3

لتنمیة الفطریات والخمیرة المختبرةمنبت سابورود دكستوز : (Oxoid) Sabouraud Dextrose

liquid

طریقة العمل:

Plant Extract Prepartionالمائیةالمستخلصاتتحضیر- 1 :

مل ماء مقطر معقم 100ویضاف في دورق مخروطي یحتوي علىمن القسط المطحونغ 50یوزن 

یم على البارد اما بالمرشح البكتیري بغرض التعقوأخیراثم یرشح بورق الترشیحویترك لمدة یوم كامل

م ویرشح °100المقدار السابق ویضاف علیه ماء مغلي درجة حرارته التعقیم على الساخن یوزن نفس 

یع العینات في ثم تحفظ جموهذه الطریقة استخدمت في نوعي القسط الهندي و البحريبورق الترشیح 

.داكنة بالثالجة حتى یتم استخدامها على الفطریات و الخمیرة المختبرةتزجاجیا
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:ةالخمیرة المختبر الوزن الجاف للفطریات و تقدیر- 2

Weight estimation of yeast and fungi dry

: Fungi الفطریات أ-

لى دوارق مخروطیة اضیف المستخلص المائي للقسط الهندي او البحري المعقم على البارد او الساخن ا

للحصول على م °45حواليالمعقم و المبرد الى السائلعلى منبت سابورود ي مل تحتو 250سعة 

،A.niger and A.flavusعد التلقیح بفطربالرسوم البیانیة و التركیزات الموضحة في الجداول و

Umechuruba and)یتم تقدیر الوزن الجاف لهما تبعا للطریقة المستخدمة ن والتحضی

Nwachukwa))1977(.

:Yeast ب- الخمیرة

مل 1معلقیؤخذتم استخدام نفس طریقة العمل السابقة للفطریات وتم تقدیر الوزن الجاف للخمیرة حیث 

تم یویتم وضعها في انابیب اختبار معلومة الوزن و ساعة)48(من الخمیرة النامیة بعد فترة التحضین

10000( بالقوة الطاردة المركزیة بسرعة Centrifugationالفصل المركزي فصلها باستخدام جهاز

.الى ثبوت الوزن و یتم تقدیر الوزن الجافC°80دقیقة ثم تجفف االنابیب عند20لمدة )الدقیقة/لفة

النتائج:
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Aspergillus nigerAspergillus flavus(%)التركیزاتالمعاملة

النسبة المئویةالوزن الجافالنسبة المئویةالوزن الجاف

12.540±2.730241.67+0.0305.33العینة الضابطة

القسط البحري

10

15

20

25

218.67

176.33

155.00

136.00

28.38

42.24

49.24

55.46

183.00

163.33

135.67

105.00

24.27

32.41

43.87

56.56

القسط الهندي

10

15

20

25

153.67

139.33

129.33

97.33

49.67

54.37

57.64

68.12

205.00

203.33

156.67

129.33

15.17

15.86

35.17

46.48

منأیام4بعدالباردعلىالهنديأوالبحريالقسطمستخلصمنمختلفةتركیزاتتأثیر):03(جدول

الممرضةالفطریاتلتثبیطوالنسبة المئویةالجافالوزنعلىالتحضین

Aspergillus nigerandAspergillus flavus
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المعاملة

التركیزات

(%)

Aspergillus nigerAspergillus flavus

النسبة المئویةالوزن الجافالنسبة المئویةالوزن الجاف

241.670±2.73012.55+0.0305.33العینة الضابطة

القسط البحري

10

15

20

25

266.33

232.00

163.33

113.67

12.77

24.01

46.51

66.72

205.67

160.67

131.00

129.67

14.90

33.52

45.90

46.12

10القسط الهندي

15

20

25

243.00

215.67

188.00

105.67

20.50

29.36

38.42

65.39

203.67

233.33

187.67

154.33

15.72

4.55

22.34

36.14

أیام4بعدالساخنعلىالهنديأوالبحريالقسطمستخلصمنمختلفةیزاتتركتأثیر):04(لجدو

الممرضةالفطریاتلتثبیطالمئویةالجاف والنسبةالوزنعلىالتحضینمن

Aspergillus niger & Aspergillus flavus
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التركیزاتالمعاملة

(%)

المستخلص على الساخنالمستخلص على البارد

النسبة المئویةالوزن الجافالمئویةالنسبة الوزن الجاف

0.0114.670114.670العینة الضابطة

10القسط البحري

15

20

25

98.67

71.33

50.00

0

13.96

37.80

56.40

100

45.33

31.67

12.00

1.67

60.47

72.38

89.53

98.54

10القسط الهندي

15

20

25

101.33

55.00

12.00

0

11.63

52.03

89.53

100

76.67

40.33

20.67

10.00

33.13

64.82

81.97

91.28

بعدوالساخنالباردعلىالهنديأوالبحريالقسطمستخلصمنمختلفةیزاتتركتأثیر):05(جدول

خمیرةلتثبیطالمئویةوالنسبةالوزن الجافعلىالتحضینمنساعة48

Candida albicans



Costus indienأهم الدراسات العلمیة الحدیثة لنبات القسط الهندي الثالث:الفصل 

47

A.flavusلفطرالضابطةالعینة:(1 )صورة

البحريالقسطمستخلصمن25%تركیزتأثیر:(2 )صورة

A.flavusلفطرالباردعلىالمعامل

المناقشة:

للقسط البحري المائي) ان المستخلص 2- 1و1- 1) و الشكلین(4و 3في الجدولین(النتائجیتضح من 

فعاال على نمو كال من فطرتأثیرااو الهندي والمعاملین على البارد او الساخن كان لهما 

حیث ثبط نمو الفطریین في جمیع التركیزات المستخدمة خاصة عند تركیز A.niger and A. flavus

%55.46- 449,2للقسط البحري المعامل على البارد بحیث بلغت نسبة التثبیط %%25و 20

87,43 -56,56%. A flavusو A.niger رلفط
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أن في حین %12.68- 64.57بلغت أن مستخلص القسط الهندي ارتفعت نسبة حیثىباإلضافة إل

لم یظهر حساسیة شدیدة مقارنة بفطرفطر A.niger ستخلص عند نفس التركیزات السابقة، اما المتثبیطه 

ارتفعتعلى الساخن المعاملینالمائي لنوعي القسط  A.niger

للفطرین %25عند %46,12- 66,72نسبة التثبیط بزیادة تركیز مستخلص القسط البحري حیث بلغت

بلغتحیثA.nigerعلى التوالي اما مستخلص القسط الهندي فقد اتضحت فعالیته على نمو فطر

.%36.14بلغت حیث A.flavusمقارنة بفطر%65.39نسبة التثبیط عند نفس التركیز

كانت لمستخلص القسط البحري المعامل على A.nigerالنتائج لفطرأفضلأنومن هذا یتضح 

و بالمقارنة كانت المعاملة على البارد اكثر فعالیة من الساخن الساخن و العود الهندي على البارد

توضح تهتك الحوامل الكوندیة وقلة )2و1(الى ان الصورتینباإلضافةلنوعي القسط .A.flavusلل

) ان 05جدول(انتاج الجراثیم في العینة المعاملة مقارنة بالعینة الضابطة كما یتضح من

للقسط حیث ثبط نموها بزیادة تركیز نموها عند معاملتها بالمستخلصات المائیةتأثرC.albicansخمیرة

من %25و20عند تركیزي%100- 89,53و%100-56,40التثبیط نسبةالمستخلص وبلغت 

المعاملة على البارد لنوعي القسط اما عند معاملة المستخلصین على الساخن فقد ظلت نسبة التثبیط 

على التوالي %91,28- 81,97- 98,54- 89,53حیث بلغتC.albicansعالیة على نمو الخمیرة

.عند نفس التركیزات السابقة

للقسط الهندي او البحري على الفطریات الخیطیة وفطرة المائيللمستخلص التثبیطيالتأثیروقد یرجع هذا 

تكون قد نفذت الى داخل خالیا تلك والتي،جذورهماالموجودة في الخمیرة المختبرة الى المواد الفعالة 

وادى الى نقص في نموها وعدم تكوین األغزال الفطریة ،الخلويوارتبطت بمكونات الجداراألحیاء

Mostert et al., 2000)(Leroux et al., 1999, Singhنكل منتائجثیم التي اتفقت مع والجرا
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نموها نتیجة عدم قدرتها على التكاثر والتبرعم بزیادة تركیز تأثرفقد C.albicansاما خمیرة 

الحیویة تقوم المضاداتحیث ذكر ان معظم )م2003و(تشاوهذا یتفق مع،المستخلصات المائیة للقسط

الحیویة التي تستهدفها وتعمل على الوظائفاحدى الممرضة او التدخل فيالكائناتبقتل او منع نمو 

.ابطال مفعولها

لممرضة كمضادات لبعض الفطریات اللقسط یمكن استخدامهاالمائیةومن هنا نجد ان المستخلصات 

هذا باالضافة ةعجاز العلمي في السنة النبویوالتي تصیب الجهاز التنفسي في االنسان و هذا یظهر اال

سكوهیلير كالفو الى  ان القسط كما ذكرنا یحتوي على مواد فعالة Forskolin والكولیس فوسكوهیلي

الرئة و مان بعالج تقو اإلنسانالوظیفیة الكیمیائیة و الحیویة فيالتأثیراتتعمالن على تنشیط نواللتا

في التداوي للطب النبوييالعلماإلعجازفي كشف بدأتالعلمیة التي النتائجومن هذه مجفف للبلغم

ف العلوم خاصة القسط حیث تعتبر تقنیة علمیة جدیدة تبنى علیها العدید من الدراسات في مختلبأنواع

.مجال الطب والصیدلةفي
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:الخاتمة

استخلصنا من هذه الدراسة ان للقسط الهندي قیمة علمیة وطبیة منذ القدم كانت مجهولة 
وبفضل الدراسات الحدیثة وتطور العلم وتقنیاته وبفضل مؤتمرات االعجاز العلمي التي سطعت نورها على 

ره عالج امن ح باعتباهذه النبتة المعجزة سمحت بفتح افاق التجارب علیها كتجربة تحفیز التئام الجرو 
وفعال لزیادة سرعة عملیة اصالح انسجة الجلد بعد تعرضها لإلصابة ، كما تم استخدامه كبدیل          

في عالج التهابات الرئة المصابة بفطر االسبرجلیس نیجر، اضافة الى التعرف على )ب-لالمفوترسین (
مضاد خمیرة الممرضة التي یمكن استبداله كتأثیر مستخلص القسط على تثبیط نمو بعض الفطریات و ال

حیوي، ومنه توالت و توسعت  اكتشافات الطب النبوي الذي یعتبر االساس الذي یبنى علیه العدید من 
الدراسات العلمیة الحدیثة مما سمح العودة الى العالج بالطب البدیل.



الملخص

تلعب النباتات الطبیة دورا مهما في حیاة االنسان فرغم التطور الطب الحدیث ووسائل العالج المتطورة 

ما زال االنسان بحاجة الى الطب البدیل وهذا راجع لناجعة بعض هذه االعشاب الطبیة في الوقایة و

وعدم التعرض الىوالحصول علیها،وأیضا راجع لسهولة استخدامها العالج من الكثیر من االمراض،

مضاعفات خطیرة من تناول هذه النباتات الطبیة عكس االدویة الحدیثة التي لها مضاعفات خطیرة.

حیث تتمیز هذه العائلة بعدة فوائد Costacéesومن هذه النباتات الطبیة نجد نباتات العائلة القسطیة

Costusعالجیة عظمى من بینها نبات القسط الهندي indienالذي یعالج عدة امراض اهمها:

مرض الدیدان عند االطفال ، امراض الجهاز التنفسي ، كما ان جذوره منشطة و مطهرة تعمل على 

تنشیط العضالت واألنسجة ومدرة البول، وهو مفید في ازالة الزكام والبلغم من الشعب الهوائیة 

المعویة الحادة ، یقلل حاالت االكتئاب و القلق. كما یستعمل لمرضى الربو،السعال،الغازات،االمراض

ولقد تطرقنا في هذه الدراسة النظریة الى نبات القسط الهندي فتعرفنا على التوزیع الجغرافي كما تحدثنا

عن الوصف المورفولوجي وتصنیفه العلمي والتركیب الكیمیائي له حیث یحتوي على مادة الهلنین 

وعلى الرغم من المنافع الكبرى والقیمة الذي یحتویها ،ن المواد المطهرة للجراثیموالبنزوات اللذان یعتبران م

إال ان له مضار یجب االنتباه لها. 

كما اكدت دراسات علمیة حدیثة على اهمیته في تحفیز التئام الجروح واستخدامه في عالج التهابات الرئة 

إلظهار االعجاز لإلنسانى الجهاز التنفسيب) وتعرفنا على تأثیر مستخلصه عل-كبدیل لل(امفوترسین

في السنة النبویة ولهذا اوصانا نبینا الكریم محمد صلى اهللا علیه وسلم على استعمال هذا النبات.العلمي



Résumé :

Les plantes médicinales jouent un rôle important dans la vie humaine malgré le

développement de la médecine moderne et les moyens de traitement de pointe

Humaine doit encore à la médecine alternative, et certaines plantes

médicinales efficaces dans la prévention et le traitement des maladies, et voir

aussi la facilité d'utilisation et d'accès, et le manque d'exposition à

complications graves de la prise de ces plantes médicinales contrairement aux

médicaments modernes qui ont des complications graves.

L'un de ces plantes médicinales, on trouve les plantes de la famille Costacées

se caractérise par plusieurs avantages de super usine de traitement comme

Costus indien qui traiter plusieurs maladies sont :

la maladie de Worms chez les enfants, les maladies respiratoires, et le

stimulant racinaire et antiseptique pour activer le tissu musculaire et la

génération d'urine, ce qui est utile pour éliminer les rhumes et du flegme

bronchique, il est également utilisé pour les patients souffrant d'asthme, de la

toux, du gaz, des maladies intestinales aiguës, réduire la dépression et

l'anxiété.

On à parlé dans cette étude théorique sur la répartition géographique et la

description morphologique et la classification de la composition et chimique,



Qui contient des substances comme benzoate et helinin, qui sont également

des substances antibactériennes et antiseptiques. malgré les principaux

avantages du Costus indien et la valeur positive qui contient, mais ils y a des

inconvénients.

Dans cette études scientifiques, on récentes sur l'importance pour stimuler la

cicatrisation des plaies et utilisés dans le traitement des infections pulmonaires

comme une alternative à (Amfotrsin-B) a également confirmé et identifié

l'impact des extraites sur les voies respiratoires humaines pour montrer le

miracle scientifique dans la Sunna du Muhammad pour utiliser cette plante.
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