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زالوی طبی ایرانی ،شگفتی خلقت در گذر زمان
چکیده

معصومه ملک * ، 1محمود خدادوست

2

گونه های مختلف زالوی طبی در طول تاریخ در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند .مقاله حاضر مروری بر تاریخچه،
زیس��ت شناس��ی و درمان و تکثیر و پرورش این موجود ارزشمند می باشد .سه گونه زالوی طبی Hirudo medicinalis، H. verbana
و  H. orientalisبیشتر در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته اند .البته زالوی طبی ایرانی ( )Hirudo orientalisدر سال  2005توسط
 Utevskyو  Tronteljتوصیف ش��ده اس��ت .زالوی طبی در زندگی افرادی چون هیتلر ،ناپلئون و جورج واشنگتن نقش داشته است .راز
اثر زالوهای طبی در آنزیم های متنوعی است که از غدد بزاقی ترشح می شوند و هنگام تغذیه از انسان این آنزیم ها به جریان خون وارد می
شوند .برداشت بی رویه زالوی طبی از طبیعت ،جمعیت های طبیعی گونه را با خطر انقراض مواجه ساخته است .از طرفی بواسطه احتمال انتقال
آلودگی از زالوهایی که از طبیعت جمع آوری می شوند ،تکثیر و پرورش این گونه زالو ها از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این راستا مزرعه
تکثیر و پرورش زالوی طبی در مزرعه تحقیقاتی پردیس علوم دانشگاه تهران تاسیس شده است .همچنین کمیته راهبری زالوی طبی متشکل
از نمایندگان سازمان های مرتبط جهت تدوين استاندارد توليد ،تكثير ،توزيع ،نگهداري ودرمان و رعايت ايمني پس از مصرف براي تضمين
سالمت و عاري از آلودگي بودن زالو و كنترل ،حفاظت و نظارت برداشت زالو از طبيعت و تجديد ذخاير آن تشکیل شد.
واژگان کلیدی :زالوی طبی ،تاریخچه ،تکثیر و پرورش ،درمان.

*عهده دار مکاتبات  ،استاد جانور شناسی ،تلفن ،)+9821(61112702:دورنگار ،)+9821(66405141 :نشانی الکترونیکیmmalek@ut.ac.ir :
 .1دانشکده زیست شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران.
 1و.2دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
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تاریخچه
زالوی طبی از دیرباز در ایران و جهان در علم طب مورد استفاده قرار
گرفته است .این استفاده در سال های اخیر رو به افزایش
گذاشته و بازار جهانی و ملی بسیار ارزشمندی را ایجاد کرده
است .استفاده از زالوی طبی در درمان نقرس ،آرتوروز ،واریس،
بیماری های قلبی عروقی ،بیماری های چشم ،فشار خون باال ،سکته
مغزی ،پیوند اعضاء و جراحی پالس��تیک پذیرفته ش��ده است و
زالو درمانی بعنوان طب مکمل در بعضی از دانشگاه های آلمان []1
در آکادمی زالو درمانی آمریکا [ ]2و سایر نقاط جهان تدریس می شود.
از نظر تاریخی ایران یکی از اولین کش��ورهایی است که زالودرمانی را
مطرح کرده و در کتب بزرگان علم پزش��کی ایران نظیر قانون ابن سینا
به طور مفصل به آن پرداخته ش��ده است .اما در حال حاضر بسیاری از
کشورهای از ما جلوتر هستند.
در اروپا ،به ویژه فرانسه زالو درمانی در قرن  18و  19بسیار رواج پیدا
کرد[] 3ولی در اواخر قرن نوزدهم عامه پس��ندی آن کاهش یافت .در
انگلستان در سال  1832درحدود  100000زالو استفاده شد ،درحالیکه
 50سال بعد این تعداد به  2000زالو کاهش یافت[.] 4
در آلمان در دهه  1830ساالنه حدود  30میلیون زالو به آمریکا صادر
می شد و این نگرانی در کشور آلمان ایجاد شد که نیاز کشور خودشان
را نتوانند تامین کنند .زالوی اروپایی نسبت به گونه زالوی طبی آمریکایی
 Hirudo decoraبدلی��ل ایجاد زخم عمیقتر و خارج ش��دن خون
بیشتر ارجحیت داشت .در سال  1835آمریکایی ها بدلیل مشکلی که
در تامین زالوی آلمانی داش��تند جایزه  500دالری برای کسی که بتواند
در آمریکا زالوی طبی اروپایی تکثیر کند ،قرار دادند.
زالو درمانی در فرانس��وی در س��ال  1570بعنوان یکی از درمان های
ایج��اد کننده تعادل بین چهار مزاج خون ،بلغم ،صفرا و س��ودا مورد
اس��تفاده قرار م��ی گرفت .بعنوان مث��ال در یکی از بیمارس��تان های
پاریس بین سال های  1830تا  1838از  132700تا  178812زالوH.
 medicinalisمصرف می شد[.]3
شکل 1تصویری از استفاده از زالوی طبی اروپایی H. medicinalis
جهت درمان چاقی را در س��ال 1750نشان می دهد .در آن زمان هنوز
این گونه به وفور در اکوسیستم های آب شیرین اروپا یافت می شد[.]3
زالو در زندگی افراد سرشناسی نظیر جورج واشنگتن ،ناپلئون و هیتلر
نقش داش��ته اس��ت .در سال  1799س��ربازان ناپلئون در مسیر مصر به
سوریه از صحرای سینا عبور می کردند .سربازان تشنه از آب حوضچه
ای که در آن زالو وجود داشت نوشیدند و زالوها به غشای مخاطی حفره
دهانی و گلوی آنها چسبیدند.
هر چند زالوها در ابتدا کوچک بودند ولی بزودی در اثر تغذیه از خون
متورم شدند و موجب مرگ سربازان در اثر خونریزی و یا خفگی ناشی
از بسته شدن مجاری تنفسی شد .در دسامبر همان سال جورج واشنگتن

شکل  . 1استفاده از زالوی طبی  H. medicinalisجهت درمان
چاقی[]3

در اثر یک س��رماخوردگی ش��دید و عرق و عفونت گلوی ش��دید از
خواب پرید .پس از چندین بارحجامت و زالودرمانی جورج واشنگتن
درگذش��ت .امروزه اعتقاد براین اس��ت که مرگ ایشان بیشتر مرتبط با
ش��وک ناشی از دس��ت دادن  2.4لیتر خون عالوه بر سابقه احتقان و از
دست دادن آب بدن می باشد .در اوایل دهه  1940پزشک هیتلر جهت
درمان سردرد و وزوز گوش وی بطور منظم از زالو استفاده کرد که موثر
واقع ش��د [ .]4شکل  2تاریخچه استفاده از زالو در جهان را به تصویر
کشیده است[.]4
زالو از س��ال  2004بعنوان ابزار پزشکی توس��ط سازمان غذا و داروی
آمریکا ( [5] )FDAو س��پس بعنوان دارو توس��ط وزارت بهداش��ت
آلم��ان ] [6م��ورد تایید قرار گرفت .امروز مراک��ز پرورش زالوی طبی
در کشورهایی مانند آمریکا ،فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،استرالیا ،لهستان و
مالزی گسترش فراوان یافته است و این جانور را بصورت استاندارد به
بازار عرضه می کنند.

زیست شناسی و درمان
گونه های مختلفی از زالو وجود دارند که ش��کارچی یا انگل می باشند
[ .]3اما  5گونه زالوی طبی بطور متداول در دنیا اس��تفاده می ش��وند که
ش��امل :زالوی طبی خ��اور دور  ،Hirudinaria manillensisزالوی
طبی ایرانی  ،Hirudo orientalisزالوی طبی آسیای صغیر Hirudo
 ،verbanaزال��وی طبی اروپا  ،H. medicinalisمی باش��ند که س��ه
گون��ه  Hirudo orientalis، H. verbenaو H. medicinalis
متداولترین آنها در طب سنتی می باشند (شکل .)3
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شکل  .2تاریخچه استفاده از زالوی طبی []4
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البت��ه در مواردی نظی��ر حاملگی ،کم خونی ،فش��ارخون و هموفیلی
زالودرمانی تجویز نمی شود.
در بسیاری از کش��ورها بطور وسیعی از زالودرمانی در کمک به پیوند
عضو استفاده می شود .در شکل  4استفاده از زالو در درمان بیماری ها
و انگشتان پیوند زده شده با کمک زالو نشان داده شده است [ .]10آقای
دکت��ر  Kristanمتخصص علوم اعصاب از دانش��گاه San Diego
تجرب��ه ای را در ای��ن رابطه مطرح کردند .در یکی از بیمارس��تان های
ش��هر  San Diegoپرستار هنگام تعویض باند با قیچی ،انگشت یک
نوزاد را قطع نمود .عمل پیوند عضو انجام شد ولی موفقیت آمیز نبود.
یکی از پرس��تاران ،دانشجوی سابق آقای دکتر  Kristanکه در کالس
های ایشان در رابطه با کاربرد زالودرمانی در پیوند اعضا آشنا شده بود،
پیش��نهاد اس��تفاده از زالو را طرح می کند .آقای دکتر  Kristanزالو را
در اختیار ایشان قرار می دهد و خوشبختانه در انگشت پیوند زده شده
بتدریج بهبود حاصل می شود.

شکل  . 3سطح پشتی ( )Aو شکمی ( )Bسه گونهHirudo )1( ،
 H. medicinalis )2( ،verbenaو)3( H. orientalis
(برگرفته از[)]7

زالو توس��ط س��ه آرواره پوست بدن میزبان را ش��کافته و هیرودین که
موثرتری��ن ماده ضد انعقاد طبیعی اس��ت را به بدن فرد تزریق می کند.
پیش از کشف هپارین ،هیرودین تنها ماده ضد انعقاد مورد استفاده بود.
هیرودین یک پلی پپتید اس��یدی با وزن مولکولی حدود  9000دالتون
می باش��د که بعنوان یک مهارکننده ترومبین عمل می کند .شاید همین
عملکرد دلیل استفاده از زالوی طبی در گذشته بود .البته افرادی که از آن
استفاده می کردند از عملکرد آن بی اطالع بودند .استخراج هیرودین از
 H. medicinalisس��بب برداشت ساالنه حدود  12000کیلو زالو در
اروپا شده است[.]8
امروزه در برخ��ی از مراکز درمانی نظی��ر The Silesian Holistic
Center of NewYorkزالو و محصوالت اس��تخراج ش��ده از زالو
بعنوان یکی از راه حل های جایگزین برای کش��یدن پوس��ت صورت
توصیه می ش��ود ک��ه دارای اثر طوالنی ،مطمئ��ن ،صد در صد طبیعی
و بدون عوارض جانبی می باش��د و س��بب کاهش خطوط صورت و
چروک ها و جوان ش��دن پوست می ش��ود و به عنوان یک جایگزین
طبیعی برای جراحی پالستیک و بوتاکس در نظر گرفته می شود .آنچه
که زمانی رمز زیبایی گیش��اهای ژاپنی بود ،امروزه بعنوان یک انتخاب
آرایشی و بهداش��تی متداول برای متخصصین زیبایی بلژیک ،فرانسه،
آلمان ،روسیه و سایر کشورهای اروپایی می باشد[.]9

شکل  .5پیوند انگشتان دست به کمک زالو []10

امروز چند شرکت مهم دارویی با کمک باکتری و مخمر محصوالتی با
پایه هیرودین تولید می کنند که این امر سبب حفظ زالوها شده است.
تحقیقات انجام ش��ده روی بزاق زالو نشان داد که زالوهای طبی دارای
پتانس��یل تولید انواع متنوعی از آنزیم ها می باش��د [ ]11و وجود این
ترکیبات در بزاق زالو سبب شده است که از آن بعنوان بوتاکس طبیعی
یاد شود .همچنین ماده بی حس کننده نیز تزریق می کند که درد ناشی
از گزش زالو را کاهش می دهد.
در روسیه قرصی از زالو تهیه شده و نقش و مکانیزم عمل این ترکیبات
با جزئیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است [.]12
البته ع�لاوه بر فواید زالودرمانی موارد احتیاط نی��ز وجود دارد که باید
هنگام زالودرمان��ی درنظر گرفته ش��ود .در روده زالوهای طبی باکتری
 .Aeromonas spبعنوان یک همزیس��ت زیست می کند که به هضم
غذا کمک می کند [ .]13این میکروارگانیزم می تواند برای انسان بیماری
زا باش��د و حتی در پیوند پوس��ت می تواند موجب رد پیوند شود []14
در تحقیقات انجام شده روی عمل های جراحی که از زالو استفاده شده
است %20 ،افراد عفونت باکتریایی  Aeromonasرا نشان داده اند .البته
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شکل . 5قرص تهیه شده از زالو در کشور روسیه []12

با استفاده از درمان آنتی بیوتیکی می توان از بروز این عفونت پیشگیری
نمود[ ].15آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین بعنوان بهترین عامل موثر در
درمان عفونت ناش��ی از باکتری های دو گونه زال��وی Hirudinaria
 manillensisو  H. javanicaمعرفی شده است[.]16
صرف نظر از قدمت چند هزار ساله استفاده از زالو درماني در طب سنتي
ايراني و اشاره آن در منابع معتبري از جمله قانون بوعلي سينا ،الحاوي
رازي ،هم اكنون در ايران ،در دانش��گاه های علوم پزشكي داراي رشته
تخصص��ي طب ايراني ،زالو درماني بعنوان بخش��ي از مباحث دروس
تخصصي اين رش��ته تدريس و آموزش داده مي شود .البته بدليل عدم
وجود ضوابط مشخص و اس��تاندارد در نحوه جمع آوري ،نگهداري،
عرضه زالوي طبي و چگونگي امحاء زالوي مصرف شده ،و امكان انتقال
آلودگي ،خارج از مراكز دانش��گاهي اشاره شده به هيچيك از پزشكان
مجوز زالودرماني داده نشده است.

تکثیر و پرورش زالوی طبی
در بس��یاری از کش��ورها عالوه بر بانک خون ،بان��ک زالو وجود دارد
و در بیمارس��تان های کشورهایی نظیر اس��ترالیا بخش نگهداری زالو
و زال��و درمان��ی وج��ود دارد .گونه های زال��وی طبی Hirudo
 medicinalis، H. verbanaو Hirudinaria manillensis
در کش��ورهای مختلف نظیر فرانسه ،انگلستان ،آلمان ،مالزی ،اکراین و
روس��یه پرورش داده می شوند و این جانور بصورت استاندارد به بازار
عرضه می ش��ود .گونه زالوی طبی  H. medicinalisدر گذش��ته در
اروپا در طبیعت یافت می ش��د ولی ام��روزه جمعیت های آن کاهش
یافته و بندرت در طبیعت یافت می ش��ود و توسط کنوانسیو ن تجارت
ض خطر انقراض
ی در معر 
ی جانورا ن و گیاها ن وحش 
بینالمللیگونهها 
ی ()CITESبعنوان گونه در معرض انقراض قرار گرفته است.
و نابود 
ای��ن کاهش جمعیت س��بب وارد ک��ردن گونه های دیگ��ر نظیر H.

 verbanaاز ترکیه و  manillensis Hirudinariaاز آس��یا شده
است و به احتمال زیاد  H. verbanaبه طبیعت وارد شده است [.]3
متاسفانه در کشور ما زالوهای مورد استفاده از طبیعت جمع آوری می
ش��وند .در سال های اخیر جمع آوری بی رویه زالوی طبی از طبیعت،
توسعه فعالیت های کشاورزی و از بین رفتن زیستگاه های طبیعی گونه
و استفاده از سموم شیمیایی ،این گونه را در معرض خطر انقراض قرار
داده است.
درصورتیک��ه جهت جبران کاهش جمعیت این گونه ،تکثیر و پرورش
مصنوعی صورت نگیرد ،نمونه های طبیعی منقرض خواهد شد .اتفاقی
مشابه که در اروپا در قرن  19افتاد و بدلیل برداشت بی رویه از طبیعت
جمعی��ت زالوی طبی در اروپا بش��دت کاهش پیدا کرد .بدنبال کاهش
جمعیت زالوی طبی در قرن نوزدهم ،نیاز به زالوی طبی با وارد کردن از
سایر کشورها جبران شد .راه دیگر جهت جبران کاهش جمعیت زالوی
طبی و تامین نیاز جامعه ،ایجاد مراکز پرورش زالو می باشد که این کار
در فرانسه و آلمان انجام می شود.
بعنوان مثال در اواخر  1890مزرعه پرورش زالوی نزدیک Hildesheim
آلمان حدود  4میلیون زالو پرورش می داد [ ]17و یا مرکز  bbezآلمان
که در حال حاضر معتبرترین مرکز پرورش زالو می باشد .البته این مراکز
به میزان زیادی روی زالوهایی که از جنوب شرقی اروپا وارد می شوند
تکیه م��ی کردند که گونه وارداتی H. verbanaاس��ت [ .]3از طرفی
جمع آوری زالو از طبیعت همواره امکان انتقال بیماری های نظیر ایدز،
هپاتیت یا بیماری های ناشناخته زئونوتیک (مشترک بین انسان و حیوان)
را فراهم می سازد و همواره باید این نکته را در نظر داشت“ :زالوی آلوده
نظیر سرنگ آلوده متحرک می باشد”.
در کشور عده ای غیر متخصص با دراختیار قراردادن اطالعات اشتباه و
طرح های توجیهی که فاقد پشتوانه علمی می باشد ،سعی در کسب درآمد
از طریق مش��اوره و ترغیب مردم در پرورش زالو دارند .البته با توجه به
نیاز روزافزون جامعه به زالوهای پرورشی جهت مصارف پزشکی ،تکثیر
و پرورش زالو و تولید زالوهای بهداش��تی امری ضروری است ،اما این
امر باید زیر نظر مش��اورین مجرب و با اطالع رسانی دقیق از مشکالت
و مزایای کار به افراد آموزش داده ش��ود .زالو موجودی شگفت انگیز با
سیستم عصبی بسیار پیچیده است و برخالف وابسته نزدیکش کرم خاکی،
شرایط تکثیر و پرورش پیچیده ای دارد که ظرافت خاصی را می طلبد.
گزارش ش��ده است که در کشور بعضی از افراد پرورش زالو را بعنوان
یکی از مشاغل خانگی درآمدزا مطرح کرده اند .حال این سوال مطرح
است که چگونه موجودی که تنها از خون تغذیه می کند و بطور مستقیم
با س�لامت جامعه در ارتباط اس��ت را می توان در خانه پرورش داد و
منبع تغذیه آن در خانه چیست؟ حتی اگر بپذیریم که این امر امکان پذیر
است ،چگونه می توان سالمت این زالو را تضمین نمود.
از طرفی سازمان هایی که مجوز تکثیر و پرورش را صادر می کنند می
باید دستورالعمل های بهداشتی را مالک قرار دهند .بعنوان نمونه یکی از
مواردی که در دستورالعمل ها تاکید شده است “ :در تغذیه زالو نباید از
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خون هیچ جانوری استفاده شود” .به نظرپیشنهاد بسیار مناسبی است و با
رعایت آن امکان انتقال بسیاری از بیماری ها منتفی می شود ،اما آیا می
توان جانوری خونخوار را که از ابتدا طبیعت آن با تغذیه از خون خلق
شده است و در واقع بسیاری از خواص دارویی آن هم بواسطه تغذیه از
خون میسر است را با ماده دیگری نظیر جلبک تغذیه نمود؟!
زالو تنها موجودی اس��ت که صرفا از بدو تولد از خون تغذیه می کند.
در طبیع��ت در مراحل اولیه از خون دوزیس��تان و پ��س از آن از خون
پستانداران تغذیه می کند.
بنابرای��ن تنها راه کمک به حفظ گونه و تولید زالوهای س��الم ،تکثیر و
پرورش مصنوعی زالو می باشد .از مزایای تکثیر و پرورش زالوی طبی
 Hirudo orientalisمی توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1با توجه به روند رو به رشد استفاده و جمع آوری گونه ها از طبیعت
ممکن اس��ت نسل زالوی طبی ایران منقرض شود .با پرورش گونه در
شرایط آزمایشگاهی به حفظ نسل گونه کمک می شود.
 -2از اهمیت های پرورش زالو در ش��رایط آزمایش��گاهی ،عدم امکان
انتقال آلودگی به بیماران می باشد و یک منبع دائمی سالم و مطمئن برای
مصرف کنندگان فراهم خواهد شد.
 -3با توجه به اینکه در موارد مختلف اندازه های متفاوتی از زالو مورد
نظر است ،پرورش زالو امکان دسترسی به سنین مختلف زالو را امکان
پذیر می سازد .بعنوان مثال در جراحی های صورت استفاده از زالوهای
کوچکتر توصیه می شود.
 -4دسترس��ی به زالوی طبی در کلیه فصول س��ال میسر خواهد شد،
درحالیکه برداش��ت زالو از طبیعت در فصل زمستان و حتی در بعضی
موارد در فصل پاییز غیر ممکن است.
 -5از طرفی تولید در مقیاس وسیع امکان استخراج و تحقیق روی ترکیباتی
نظی��ر hirudin, calin, destabilase, dirustasin, bdellin,
hyaluronidase, tryptase inhibitor, eglins, factor Xa
inhibitor, complement inhibitors, carboxypeptidase
 A inhibitors, acetylcholine histamine-likeو ساخت آنها
را فراهم خواهد نمود.
قبل از شروع مطالعات در دانشگاه تهران هیچ اطالعاتی از شرایط تکثیر
و پ��رورش زالوی طبی بومی ایران که در س��ال  2005با نام علمی H.
 orientalisتوسط Utevskyو  Tronteljاز مازندران گزارش شده
است ،در طبیعت و آزمایشگاه وجود نداشت[.]18
بنابراین در گام اول بمدت یکس��ال ش��رایط زیستی گونه در طبیعت با
نمونه برداری ماهانه به مدت یکسال در دو زیستگاه بررسی شد [.]19
نتایج این مطالعه نش��ان داد ارتباط مستقیم بین فراوانی گیاهان آبزی و
دوزیس��تان با زالو وجود داشته و از طرف دیگر دما نیز عامل مهمی در
تکثیر و پرورش زالو بشمار می آید.
سپس با توجه به شرایط متفاوت تکثیر گونه در طبیعت با کارگاه ،شرایط

نگهداری ،تغذیه و پیله گیری زالوها در آزمایش��گاه مورد بررسی قرار
گرفت .زالوهای طبی که هرکدام دوجنسی هستند با لقاح متقابل جفت
گیری نموده ،س��پس تخم ها را درون یک پیله اسفنج مانند می گذارند
که پس از مراحل تکوین بچه زالوها از پیله خارج می ش��وند .میانگین
وزن ،ط��ول و قطر  48پیله مورد بررس��ی به ترتیب  1.03± 0.06گرم،
 21.25±0.55سانتیمتر و  12.33±0.3گزارش شده است [.]20
البته ش��رایط پیله گذاری در گونه های مختلف متفاوت است .بعنوان
مثال زالوی طبی مالزی  Hirudinaria manillensisدر گل پیله می
گذارد ،در حالیکه زالوهای طبی جنس  Hirudoدر پوش��ش گیاهی
اطراف آب پیله می گذارندو بهمین دلیل در تکثیر و پرورش زالوی طبی
ایرانی  H. orientalisروی خزه قرار داده میشوند.
به منظور آشنایی با روند تکثیر و پرورش گونه های دیگر زالوی طبی،
همزمان از مراکز مختلف پرورش زالوهای طبی مالزی ،انگلیس ،آلمان
و دانشگاه  San Diegoبازدید بعمل آمد .البته با توجه به تفاوت های
این گونه ها با زالوی طبی ایرانی ،تنها الگوهای کلی نگهداری و پرورش
زالو مورد استفاده قرار گرفت.
در نهایت با توجه به اطالعات بدس��ت آم��ده از این گونه در طبیعت،
مطالعه گونه در ش��رایط آزمایشگاهی و بازدیدهای انجام شده از مراکز
تکثی��ر و پرورش س��ایر گونه های زالوی طبی ،پ��رورش گونه ایرانی
زالوی طبی  Hirudo orientalisطی سال های  1388الی  1390در
آزمایشگاه و سپس از  1391در مقیاس نیمه صنعتی در مزرعه تحقیقاتی
پردیس علوم دانشگاه تهران آغاز شد.
ای��ن فعالیت ها منجر به ثبت بیوتکنیک تکثی��ر و پرورش زالوی طبی
 Hirudo orientalisدر اداره مالکیت های صنعتی ش��د و بدنبال آن
تاییدیه علمی توسط دانشگاه تهران صادر شد .با توجه به اهمیت کنترل
بهداش��تی زالو و ضرورت تضمین سالمت آنها ،آزمایش های میکربی
جهت تضمین سالمت زالوهای مورد استفاده ،بکار گرفته شد .در نمونه
های جمع آوری شده از طبیعت که با خون تهیه شده از کشتارگاه تغذیه
شدند انواع باکتری ها شامل برخی باکتری های بیماری زا مشاهد شد،
درحالیکه در نمونه های پرورشی تغذیه شده با خون اسب تنها باکتری
همزیست روده مشاهد شد [ .]21با توجه به اینکه زالو موجودی بسیار
حس��اس اس��ت و در تکثیر و پرورش آن ظرافت خاصی باید در نظر
گرفته ش��ود ،س��وله مکانیزه تکثیر و پرورش زالو نیز اخیرا در مزرعه
پردیس علوم دانشگاه تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.
با توجه به اهمیت زالوی طبی و جهت ارائه راهكار و تبادل نظر با صاحب
نظران در رابطه با مش��كالتي از قبيل كاهش جمعيت هاي طبيعي گونه
و ضرورت تهيه نمونه هاي عاري از آلودگي جهت مصارف پزش��كي،
همايش “زالو :زيست شناسي ،زيست فناوري و كاربردها از تاريخ  28الي
 30بهمن ماه  ”1393در دانش��كده زيست شناسي پرديس علوم دانشگاه
تهران برگزار شد .در اين گردهمايي متخصصين در زمينه استفاده از زالو
درجراح��ي و پيوند اعضا ،زالو درماني و تكثير و پرورش زالو و نامگذار
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زالوی طبی ایرانی Hirudo orientalisو دست اندركاران صاحب نظر
از وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري ،معاونت طب سنتي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزش��كي ،ستاد طب س��نتي و گياهان دارويي معاونت
فناوري رياست جمهوري ،شيالت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست
كشور شركت كردند و در رابطه با مسائل مختلف گونه زالوي طبی ايراني
ش��امل تنوع زيس��تي ،كاربردهاي درماني و توليد محص��والت دارويي،
حفاظت ،تكثير و پرورش ،قوانين و استانداردهاي ارائه زالوي بهداشتي به
مراكز درماني و استفاده درماني بحث شد.
هچنين در مراسمي جهت تقدير از آقاي دكتر  Utevskyاستاد دانشگاه
اكراين بعنوان نامگذار گونه زالوي طبي ايراني ، Hirudo orientalis
تنديسي به ايشان اهدا شد.
با توجه به ضرورت ايجاد كارگاه هاي تكثير و پرورش زالو در استانهاي
مختلف ،تاکنون س��ه كارگاه تكثير و پرورش زالوي طبي ارائه ش��د و
به كارشناسان ش��يالت مراكز استانها كه مسئول صدور مجوز تكثير و
پرورش زالو مي باشند و همچنین افرادي كه مجوز تكثير و پرورش زالو
را اخذ نموده اند و یا متقاضی آن می باش��ند ،آموزش هاي الزم جهت
تكثير و پرورش بهينه و توليد زالوهاي استاندارد بهداشتي قابل مصرف
براي درمان بيماران ،ارائه ش��د و تجربيات چندين ساله كسب شده در
اين زمينه به متقاضيان منتقل شد.
در خاتمه همايش جلسه اي با حضور دست اندرکاران و متخصصان از
معاونت طب سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،سازمان
شيالت ايران ،دانش��گاه علوم پزشكي تهران ،سازمان حفاظت محيط
زيست ،پرديس علوم دانشگاه تهران و متخصصین از کشورهای لهستان،
اکراين و آلمان تشكيل شد و در قطعنامه همايش موارد زير مصوب شد.
 .1تش��كيل كميته زالوي طبي متش��كل از معاونت طب سنتي وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��كي ،اداره كل ف��رآورده هاي طبيعي
سازمان غذا و دارو ،ستاد طب سنتي و گياهان دارويي معاونت توسعه و
فناوري رياست جمهوري ،سازمان شيالت ايران ،سازمان حفاظت محيط
زيست ،سازمان دامپزشكي و دانشكده علوم دانشگاه تهران ،با محوريت
سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،جهت
تدوين استاندارد توليد ،تكثير ،توزيع ،نگهداري ودرمان و رعايت ايمني
پس از مصرف براي تضمين س�لامت و عاري از آلودگي بودن زالو و
بركنترل ،حفاظت و نظارت برداشت زالو از طبيعت و تجديد ذخاير آن
توسط سازمان شيالت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد شد.
در حال حاضر قطعنامه همایش درحال پیگیری اس��ت و استانداردها و
دستورالعمل های مختلف تولید ،ارائه ،مصرف و امحاء زالوی مصرف
ش��ده جهت ارائه زالوی بهداشتی و سالم به مصرف کنندگان در دست
تهیه می باشد.

پیشنهادها:
 اجتناب از زالو اندازی در مراکز نامعتبر حمایت از تولیدکنندگانحفاظت از منابع جهت حفظ این گونه ارزشمند و هدیه طبیعت تالش جهت استخراج ترکیبات -اعتماد به فعالیت دانشگاهی در طب سنتی و توسعه سالمت جامعه
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