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 داروخانه زنده :زالوي طبی
  2موسوي موحديعلی اکبر ، ،*1کمل معصومه 

 چکیده
جهان مواجه   ها درضمن اشاره به انواع زالوي طبی و اهمیت آنها، به تاریخچه زالودرمانی که با فراز و نشیب،  رودر مقاله پیش

انقراض جمعیت زالوي طبی در  بوده، پرداخته می شود. استفاده از زالوي طبی در قرن نوزدهم به اوج خود رسید که سبب 

زالوي طبی و خواص بزاق آن   ، با جداسازي هیرودین از غدد بزاقی   رکود زالودرمانی مشاهده شد. ، بسیاري از کشورهاي غربی

صورت علمی مورد استقبال قرار گرفت. در کشور  ه، پیوند اعضا و جراحی پالستیک مجددا بعروقی -ي قلبیهادر درمان بیماري

مورد استفاده  ها  در درمان بیماري، عقیلی علوي شیرازي رجانینامی نظیر ابن سینا، رازي، جشکان بهزما نیز زالوي طبی توسط پ

سنتی  عنوان فرآورده  ه، درمان و آموزش پزشکی ایران بقرار گرفته است. زالوي طبی در سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت

. از  ه استشدتصویب  مستقر در این سازمان  کمیته ملی زالوي طبی  در    1398سال    استفاده از آن درشیوه عمل  و    همصوب شد

المللی و اولین استارت آپ  دو همایش بینتوان برگزاري  در رابطه با زالوي طبی می  هاي انجام شده در دانشگاه تهرانفعالیت

اولین کارگاه  تکثیر و پرورش زالوي طبی،    المللیملی و بین  کارگاه آموزشی  15برگزاري  ویکند زالوي طبی و صنایع وابسته،  

سیس اولین مرکز مکانیزه تکثیر و  أوي طبی، پیگیري ایجاد کمیته ملی و تشده زال ایجاد منطقه حفاظتآموزش مسئولین فنی،  

با مشکالت متعددي  از جمله ورود زالوي قاچاق از سایر کشورها، برداشت    پرورش زالوي طبی را برشمرد. درحال حاضر 

، تغذیه  شود می  و همچنین ورود زالوهاي آلوده به مراکز درمانی  خواهد شد  انقراض زالوي طبی  بج مو  که  رویه از طبیعت بی

رو  ی با خون آلوده، عدم پوشش بیمه زالودرمانی، عدم پوشش بیمه مراکز تکثیر و پرورش زالوي طبی روبهزالوهاي پرورش

 گشایش یابد. و مدیریت پیشرفته  ویژه  فوق با توجه معضالتباید میکه هستیم 
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 انواع زالوي طبی
کلمه از زبان  این  است؛    leechمعادل انگلیسی براي زالو کلمه  

آلمانی وارد زبان انگلیسی شده است. در زبان انگلیسی در قرون  
و قبل از آن از اصطالح   lecheوسطی براي نامیدن زالو، از واژه 

læce  می واژه  استفاده  است.  و  به  Læceشده  پزشک  معناي 
خو کرم  کههمچنین  بود  واژه    تغییر  نخوار  معنی به  læceیافته 

 .]3-1[ باشدپزشک می
  15اما تنها    ]4[گونه زالو شناسایی شده است    700تاکنون حدود  

قرار می استفاده  پزشکی مورد  آنها در  از  قرن گونه  از گیرد.  ها، 
ه شده  دها استفازالوهاي طبی در سراسر جهان براي درمان بیماري

استف مورد  طبی  زالوي  گذشته،  در  آسیا  است.  و  اروپا  در  اده 
شد.  اي در نظر گرفته میعنوان یک گونه با تنوعات رنگی منطقهبه

این به  از  رنگی،  تفاوت  بیشترین  با  فنوتیپ  دو    ي ها نامرو، 
Hirudo medicinalis    وHirudo medicinalis officinalis 

نیز   مجارستان  زالوي  به  که  دوم  زالوي  بودند.  شده  نامگذاري 
  عنوان گونه در نظر گرفته شد وه معروف است، بعد از مدتی ب

H. officinalis   ،نامگذاري شد. برمبناي اطالعات علمی کنونی
ذکر شده،   فنوتیپ  دو  بدن  روي سطح  موجود  متنوع  الگوهاي 

 .Hو    H. medicinalisباشد:  نشان دهنده دو گونه متفاوت می

verbenaهاي ژنتیکی اثبات  وسیله تحلیله. ماهیت این دو گونه ب
که گونه زالوي    H. orientalisگونه    2005شده است. در سال  

می ازباشد،  ایرانی  شد  H. medicinalisنیز  توصیف  و   جدا 
]5،3،2[. 

  H. medicinalis   ،H. verbana  زالو  در ناحیه اوراسیا سه گونه
گرفت  H. orientalisو   قرار  استفاده  مورد  زالودرمانی    ند، براي 

ها و عدم شناسایی آنها  دلیل مبهم بودن وضعیت این گونهولی به

از آنها نام برده    H. medicinalisدر غالب موارد تحت عنوان  
   ].6، 2[ شده است

 .H. medicinalis  ،H. orientalis،H. verbana ،  Hهاي  گونه

troctina  ،Hirudinaria manillensis    و زالوي طبی آمریکاي
استفاده    Macrobdella decoraشمالی   زالودرمانی  براي 

ها از هم ضروري نبوده . در زالودرمانی، تفکیک گونه]6[شوند  می
صورت یکسان استفاده شده است. با هها باست و از همه گونه

طبیعی   ذخایر  بهرهبه   H. medicinalisکاهش  برداري  دلیل 
در   هاسالبراي    H. verbena، از  19رویه از این زالو در قرن  بی

ابتدا  در  طبی  زالوهاي  چون  است.  شده  استفاده  جهان  سراسر 
واریتههب اکثر  عنوان  بودند،  شده  گرفته  نظر  در  گونه  یک  هاي 

تفاوتنویسنده گرفتن  نظر  در  بدون  اسم  ها  با   .Hها، 

medicinalis    که زالوهاي طبی در حالی  ]2[اند  نام برده از آنها
گونه   سه  شامل  اروپا  در   .H. medicinalis  ،Hتجاري 

orientalis طور غالب هو بH. verbana 8،7،3[باشد می[. 
در حال حاضر، اکثر زالوهاي طبی مورد استفاده در اروپا وارداتی  

تن طور غالب از ترکیه) و به ندرت بومی هستند. چندین  هبوده (ب
شود. سالیانه  زده، هر سال وارد اروپا میصورت زنده و یخ هزالو، ب
  ایراندر    شود.زالو در آلمان مصرف می  هزار  400-300  حدود

رونق  پرورش  و  تکثیر  یافته،  کاهش  بسیار  طبیعی  ذخایر  نیز 
از   وارداتی  زالوهاي  زالوهاي مصرفی،  اغلب  و  نداشته  چندانی 

 باشند. میکشورهاي آذربایجان و ترکیه 

 تاریخچه  

ولی آنچه واضح   ،زالو مشخص نیست  زمان دقیق توجه انسان به
با توجه به ذکر گردد.  ي دیرین برمیهااست این موضوع به زمان 

ترین قدیمیعنوان  هب  نام زالو در کتاب اوستا، شاید بتوان از آن 

 ترسیم از سمانه پازوکی Hirudo orientalis :1 شکل
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در این کتاب اشاره    مرجع که به زالو اشاره شده است، یاد کرد.
کند میشده است که زرتشت در کنار یک برکه با فردي برخورد  

ي  ااین موجود مغز پیشرفته«گوید:  میکه با اشاره به زالو در برکه  
گو    »دارد دیه  سن  دانشگاه  از  کریستان  پروفسور  از  نقل  (به 

امریکا). البته تحقیقات دانشمندان نشان داده زالو داراي سیستم 
   .]9[اي است عصبی بسیار پیشرفته

زندگی در  ناپلثون    افرادي  زالو  و  واشنگتن  هیتلر، جورج  نظیر 
 . ]10[ نقش داشته است 

اولیهها گزارش  احتماالً کهن    ي  مصر  به  طبی  زالوي  از  استفاده 
دفنگرددمیبر محل  دیوار  نقاشی  در  زالوها   .  ) - 1567فراعنه 

قبل از میالد) قابل مشاهده هستند. گزارش مکتوب استفاده    1308
- 013(  شاعر یونانی   1  نیکادر  پزشکی  از زالوي طبی در اشعار

. در قرن اول بعد از ]11[  است   سروده شده  قبل از میالد)  200
استفاده از زالو موجود است.   در خصوص  میالد منابع نوشتاري

ي فارسی، چینی، عربی و سانسکریت در رابطه هامطالبی به زبان 
نیز در این زمان    هابا استفاده از زالوي طبی موجود است. رومی

تعیین  »  Hirudo«نام علمی آنرا    آنها  با زالوي طبی آشنا بوده و
هاي  توصیف کامل زالودرمانی در متون هندي، در نوشته  کردند.

قبل از میالد) وجود دارد   600الی    100(  2پزشکی به نام سوشروتا
  زالو درمانی در طب هندي واجد اهمیت خاصی بوده است.   .]2[

زالو را در یک   3طب هندو  یان موجود خدا   بسیاري از تصاویر  در
 .]2[ دست و شربت در دست دیگر دارد

 است شده اشاره حجامت و فصد به بارها فارسی  ادبیات در

 کشیدن  خون  حجامت، و رگ از گرفتن خون   فصد، کلی طوربه.

 عنوان به نیز  انداختن زالو از  روش دو این برعالوه.  است بافت از

 امروز به تا  که شدهمی استفاده بیمار خون  مکیدن  براي روشی

 زیادي، فارسی  اشعار درت.  اس نداده دست از را  خود کاربرد

ت.  اس شده شمرده فصد اصلی يهاانگیزه از خون  تباهی  و فساد
 .]12[ت اس  دانسته خون  زیادي را  فصد علل از یکی نظامی مثالً

  گردد بیش عادت ز تن در خون  چو
  رددگ نیش گوشمال زاي

 ) شیرین و  خسرو  خمسه، نظامی، (

 

1 Nicader      4 Themisson 
2 Sushruta     5 Alexander de Trallas 
3 Dhavantari 

 است  سر درد مایه دنیا الوان  نعمت

 است نشتر آهنرباي بدن در فاسد خون 
 )تبریزي ب(صائ

سوریه    4تمیسن مسیحیت  اهل  اوایل  در  پیشرفتدر  را  هایی 
ایجاد کرد زالو  از  از میالد)  بعد    130-201(  جالینوس.  استفاده 

با مفهوم مزاج درمان این مفهوم توسط    یحجامت را  برد.  پیش 
تقد بود کل بدن در یک قبل از میالد) که مع  370-  460(  بقراط

. ]3[  تعادل است، مطرح شدري نتیجه عدمدارد و بیما  تعادل قرار
ثبت شده از کاربرد زالو براي اهداف   يها اولین مدرك   احتماالً

 .]2[شود پزشکی به زمان بقراط مربوط می
  برده  نام  دارونوش  عنوان به  زالو  از  میالدي  دوم  قرن   در  جالینوس 

مزاج، مایع یا  به اهمیت حفظ تعادل بین چهار  . وي  ]13[  است
معتقد بود. هر مایع   ي زرد و صفراي سیاهصفرا خون، بلغم،  شامل  

بر این  اد  قاعتو    ي شخصیتی خاص مرتبط بودها ویژگی  با یکی از
بیمار سبب تعادل مزا بود که خا   ی و سالمت جرج کردن خون 

از زالوها براي    جالینوسشود. شواهدي وجود دارد که  میبدن  
بیماري بیمارهاي مختلف شامل صرع،  درمان  در  ي ها حجامت 

ذا   مالیخولیاکبدي،   استفاده  ت  و  د   کرد.میالجنب  الکساندر 
  درمان  براي  حتی  زالو  از)  میالد  از  بعد  525  –  605(  5تراالس 

مقارن    ،بعد از میالد  980-1037ابن سینا (.  کرد  استفاده  ناشنوایی
  ، معتقد بود زالو نسبت به بادکش   ) هجري شمسی  416-359با  

کشد. کتاب قانون میخون را از نواحی عمیقتري از بدن به خارج  
وي شامل چندین صفحه دستورالعمل زالودرمانی است. ابن سینا  

روش که  بود  پزشکی  خونریزي  اولین  کردن  متوقف  هاي 
خاکستر،  مشکل کلسیم،  اکسید  شامل:  زالودرمانی  از  پس  ساز 

عدم    درصورتو    تارعنکبوت، گل رس و بوراکس را پیشنهاد داد
وي همچنین سوزاندن رگ را پیشنهاد داد.    ،هااین روش  موفقیت

را مطرح نمود و پیشنهاد داد شب بعد از   هاحساسیت ویژه بچه
   .]3[ نظر نگهدارندرا تحت  هازالودرمانی بچه

این  عملی  گزارش  اولین  وسطی،  قرون  اوایل  در  انگلستان  در 
نام گرفت   »زالو مقدماتیکتاب « دوره در رابطه با استفاده از زالو 

انواع اطالعات در مورد  و در آن    بعد از میالد)  900-950(حدود  
.  ه شدئارِابود،  زمان  روش مورد توجه در این  یک  زالودرمانی که  
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شامل یک ایلی  مجهز به وسآرایشگرهاي جراح  قرون وسطی    در
آن  بیمار  که  (  وسیله  داده  فشار  دست  در  برا  منظور  رجسته به 

چندین   و  یريگ)، ظرفی براي نگهداري زالو و خون کردن رگها 
یک پارچه خونی اطراف .  بودند  ايپارچهتمیز  نوار زخم بندي  
آرایشگاه نشان   گرفت میقرار    ها تیرك  خدمات و  دهنده 

به بود.  محل  آن  در  سالن  زالواندازي  بیرون  علت  همین 
مشاهده    تیرك راه راه قرمز و سفید  ي مدرن امروزيها آرایشگاه

آرایشگاه می در  زالواندازي  خدمات  امروزه  که  (هرچند  شود 
ي بسیار قدیمی واجد یک  ها تیرك آرایشگاه.  گیرد) میصورت ن

زمان   مرور  به  که  بود  زالو  ربا  ظرف  در  توپ  تیرك  یک  اس 
  . ]3[شد  جایگزین

ظرف در  پر  هازالوها  مخصوص  ر  ازي  در  که  آن  أآب  س 
ند. دشمییی براي تنفس زالو تعبیه شده بود نگهداري  هاسوراخ
اولها ظرف بي  بعدها  ايصورت شیشههیه  که  ي  ها ظرف  با  بود 

 .]3[ دش جایگزین سرامیک 
  1570فرانسه در سال    در  در مقاالتی که   در اوایل قرون وسطی

، به  ) ه استبه انگلیسی ترجمه شد  1630در سال  (  ده ش  نوشته
  اشاره شده است   این دوران شناسایی و استفاده از زالوي طبی در  

، پزشک  1772)-(1832  1بروسایس  ر فرانسه تحت نفوذ. د]14[
اریس و جراح ارتش ناپلِثون،  پ  2وال دي گریس  بیمارستان   مسثول

از   بهاستفاده  کرد.زالو  پیدا  رواج  عنوان  به بروسایساز    سرعت 
معتقد بود عامل    شود. اومییاد    »خون آشامترین پزشک تاریخ«

ساخته شدن خون اضافی است و رفع این حالت    ،هاکلیه بیماري
است. پزشکان   ه نگه داشتن بیمارو گرسن زیاد  گیرينیازمند خون

ویزیت آنها، زالو  فرانسوي به همه بیماران بستري، حتی قبل از  
در   .]3[   کردندمیتجویز   استفاده  از  پس  زالوها  دوران،  آن  در 
برکهنزدیک میترین  رها  وجود  ها  از  هنوز  چون  شدند. 

نبودندمیکروب آگاه  بیماري  .ها  انتقال  با  رابطه  در   ها بنابراین 
و زالوهاي مورد    ها نگرانی وجود نداشتتوسط میکرواورگانیسم

طبیعت جمع از  زالوها  شدندمیآوري  مصرف  از  زیاد  استفاده   .
زالو   بومی  ذخایر  در  زالو  شدید  کاهش  آلمان  باعث  شد.  در 

از  زالو  برداشت  به  منجر  زالو  مصرف  براي  شدید  تقاضاي 
کننده شد؛ هاي طبیعی و صادرات به کشورهاي مصرفگاهزیست

 

1 Broussias      4 Diadkovsky 
2 Val de Grace     5 Dieffenbach 
3 Mudrow    
4 Dieffenbach 

هایی به وزن چند تن به فرانسه،  مثال از هامبورگ محموله  عنوان به
 . ]2[شد آمریکا، استرالیا و انگلستان صادر می

روسیه   در  دوران  این  دیاکووسکی  3مادرودر  زالو   درباره  4و 
درمان واقع در  زالو  از  استفاده  کردند  گزارش  آنها  بودند.  بین 

ي کبد ها ي مخ، بیماريهاي مختلف نظیر التهاب نیمکرههابیماري
بیماري و  صرع  سل،  کلیه،  جنسی  هاو  به البته  است.    مؤثري 

زالو که  نمواردي  توصیه  است. شارها   شود،میدرمانی  نشده    اي 
بیمارمینظر  هب آنها  بدون   ان رسد  وضعیت   را  و  سن  به  توجه 

 دادند. میقرار زالودرمانی تحت آنها سالمت 
در یک   و،  یت بسیاري یافتزالو در این دوره محبوباستفاده از  

زالوي  در نتیجه گونه    شد.میزالو تجویز    80جلسه براي بیماران  
روسیه  طبی   گرفت.  قرار  انقراض  معرض  در  اروپا  ساالنه  در 

زالو  30حدود   قرار    میلیون  استفاده  سال  میمورد  در  تنها  داد. 
زالو توسط  ،  1833 فرانسوي  واردات  قطعه    میلیون   42پزشکان 

حدود  بود آن  ساالنه  مصرف  و  افزایش    100،  رسید.  میلیون 
فرانسه  بی دولت  شد،  قیمت  افزایش  سبب  تقاضا  براي  رویه 

تولید  هاشرکت افزایش  سبب  که  ایجاد زالو  یی  آبگیرها،   با 
در این .  ]3[   ند، جوایزي قرار داددشمی  هاو حوضچه  هارودخانه

بیمارستان  مجاورت  در  پزشکان  از  بسیاري  به  زمان  اقدام  ها 
حمایت از  و  کردند  زالو  پرورش  و  نیز  نگهداري  دولتی  هاي 

 .]2[برخوردار بودند 
آوري زالو یک راه درآمدزایی مرسوم شد و مردم  جمعهمچنین  

هجوم آورده، زالوهاي چسبیده به پاهایشان   هابه داخل حوضچه
ساالنه حدود   1830فروختند. در آلمان در دهه  میرا جدا کرده و  

شد و این نگرانی در کشور  میمیلیون زالو به آمریکا صادر    30
نتوانند   را  نیاز کشور خودشان  که  ایجاد شد  کنند.   تأمینآلمان 

  H. decoraایی  زالوي اروپایی نسبت به گونه زالوي طبی آمریک
دلیل ایجاد زخم عمیقتر و خارج شدن خون بیشتر ارجحیت ه  ب

 تأمین در  دلیل مشکلی که  هب   هاآمریکایی  1835داشت. در سال  
دالر براي کسی که بتواند در   500جایزه    ،آلمانی داشتند  زالوي

در برلین   .]14[آمریکا زالوي طبی اروپایی تکثیر کند، قرار دادند  
پدر «عنوان  که در بعضی مراجع به  1792)-(1847  4دیفنباخ  دکتر

احی جر  با پیشرفت در  شود،میبه وي اشاره    » جراحی پالستیک
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استفاده   زالو  از  از چهار اصول مهم جراحی کرد.  میبینی  یکی 
درمان تهاجمی ضدالتهابی بافت پیوند زده شده با  «ترمیمی وي  

در    1827در سال    دیفنباخ  بود.  »استفاده از کمپرس سرد و زالو
 مورد جراحی بینی از زالو استفاده کرد.   17حدود 

تدریج کاهش یافت. این کاهش  ، استفاده از زالو به1850در دهه  
مصرف تا حدودي ناشی از انقراض زالو در مرکز اروپا و واردات  

شده بود.  آن    ازحدبیشآن از آسیاي مرکزي بود که باعث گرانی  
براي   سلولی  مفهوم  ارائه  مصرف،  کاهش  این  اصلی  دلیل  اما 

 1850واسط دهه  ا توسط دانشمندي به نام ویرخو در    هابیماري
هاي  قبلی شد. سالدرمانی  هاي  عث ایجاد شک در مفهومبود که با

ایجاد    هابوسیله باکتري  هابعد کشف شد که بسیاري از بیماري
بیماريمی گسترش  از  ترس  و  طریق  هاشوند  از  باکتریایی  ي 

زالودرمانی باعث کاهش سریع و ناگهانی زالودرمانی شد و این 
 .]2[شیوه درمانی به فراموشی سپرده شد  

خود را از دست داد. این   مقبولیتتهاي قرن نوزدهم، زالو  در ان
خوبی در گزارش یک بیمارستان در انگلیس مشهود هموضوع ب

سال   در  که  شد،   100.000تقریبا    1832است،  استفاده  زالو 
 2000سال بعد مصرف زالو در همین بیمارستان به    50که  درحالی

با مفاهیم طب مدرن    در واقع  عدد رسید. آنها  مصارف درمانی 
آسیب فیزیولوژي،  توسعه  با  نکرد.  پیدا  و تطبیق  شناسی 

تنها بین پزشکان،  میکروبیولوژي مدرن، زالو محبوبیت خود را نه
 بلکه بین بیماران، از دست داد. 

درمانی، کشف ماده ضد یکی از رویدادهاي مهم در تاریخچه زالو
توسط فردي به    1884در سال    بزاق  ر(هیرودین) د  انعقاد خون 

که  1هیکرفت  نام بزالو    بود  برگرداند.  توجه  مرکز  به  نظر  ه  را 
دیاکونوف    روسی  استادتنها مشاهده اولیه  ت  هیکرف   یافته  رسدمی

رابطه با تغییر   در  1809سال    اي درکند. وي در مقالهمییید  أرا ت2
شکسته فقدان خون لخته شده و  «خون انسان در زالو بیان کرد:  

قرمز  نشدن  زالو  گلبول  روده  برخی  بیانگر    ،در  مواد  حضور 
 . ]3[ »استزالو در روده   کنندهحل
بهیرودین  کشفبا   زالو  درمانی  اثرات  فرآیندهاي  ه،  صورت 

شیمیایی متناسب با اصول علمی و پزشکی مدرن تعریف شد. اما  
بیشتر در   و  به آهستگی پخش شد  این کشف  به  اخبار مربوط 

 

1 Haycraft 
2 Diakonov 
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جنگ جهانی   با شروعگرفت.  جوامع علمی مورد توجه قرار می
 . ]2[به فراموشی سپرده شد دوباره اول زالودرمانی 

  وجه قرار گرفت ت مورد ت شددوباره به  1920زالودرمانی در دهه  
محل   و در  خون  شدن  لخته  از  جلوگیري  براي  زالودرمانی  از 

ها در . در طی چند سال همه بیمارستان شدمیجراحی استفاده  
 . ]2[اروپا، دوباره شروع به استفاده از زالو کردند 

بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل استفاده از هپارین و داروهاي  
 . ]2[ کنار گذاشته شد زالودرمانیسنتزي، دوباره 

رودین از غدد بزاقی زالوي طبی  از وقایع مهم دیگر جدا کردن هی 
  مارکوارد   فریتز.  باشدمی  1955در سال    3مارکوارد  فریتزتوسط  

از سال  2011  -1924( آلمانی بود که  ) یک پزشک و داروساز 
پزشکی در    علوم  عنوان استاد و مدیر آکادمیبه   1991تا    1961

بود. کار  به  مشغول  ضدانعقادي    ارفورت  ماده  شد  موفق  وي 
کن توصیف  و  جدا  طبی  زالوي  از  را  از    وي د.  هیرودین  پس 

دانشگاه   در  داروسازي  کارآموزي  و  دریایی  نیروي  در  خدمت 
در    1955تا    1950ارنست موریتز آرنت در گریفسوالد از سال  

به تحصیل در رشته    1960تا    1955رشته داروسازي و از سال  
سال   در  داشت.  اشتغال  عنوان  نامهپایان   1956پزشکی  با  اي 

با ارائه    1960در سال    و  ارائه نمود  »مطالعات در مورد هیرودین«
دکتري تخصصی    »داروسازي ضد انعقادها«  اي با عنوان نامهپایان 

   در فارماکولوژي دریافت کرد.
ضدانعقاد    1986سال    در باال  هیرودین  ماده  مقدار  توسط در 

 .]15[ بوسیله مهندسی ژنتیک تولید شدهاروي و همکارانش 
ي پیچیده عملکرد بزاق  هاالبته به دلیل تنوع ترکیبات و مکانیسم

ثرتر از ترکیبات بزاق ؤزالو، زالوهاي زنده در بسیاري از موارد م
، به دلیل 1970در دهه  .  ]30[ (نظیر هیرودین) به تنهایی هستند  

ه از زالو در جراحی عمومی، جراحی پالستیک، جراحی استفاد
ا  مورد  زالودرمانی  عضو،  پیوند  و  قرار سترمیمی  جهانی  قبال 

هاي زیادي در ارتباط با اثرات درمانی گرفت. پس از آن، گزارش
ارائه شد که نتیجه    هاي عصبی و سایر بیماريهازالو براي بیماري

  .]16، 2[ آن رونق زالودرمانی در پزشکی نوین است
نام ایرانی مورد استفاده  ه  از دیرباز توسط پزشکان ب  ي طبیزالو

هاي  طب سنی ایران نظیر کتاب  کتبدر  گرفته است و  میقرار  
، خالصه الحکمه ]18[، ذخیره خوارزمشاهی ]17[مخزن االدویه 
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، الحاوي رازي  ]21[و مفرح القلوب    ]20[سینا  ، قانون ابن]19[
   اشاره شده است.به آن  ]22[

به همه جوانب زالودرمانی از گونه   ]20[ابن سینا در کتاب قانون  
سازي آوري زالو، آمادهمورد استفاده، زیستگاه مناسب براي جمع

و اقدامات پس از زالو درمانی و حتی توصیف گونه زالوي طبی 
نظر ابن از  اشاره دارد.    هاایرانی و نهی از استفاده از سایر گونه

زالوهایی که به اندازه متوسط بوده و به رنگ ماش که باالي  سینا  
زند و دو نوار نارنجی طوالنی در پشت آن قرار میآن به سبزي  

با نوارهاي نارنجی   دارد، بهتر از سایرین است. این توصیف کامالً
مطابقت       H. orientalisرنگ سطح پشتی زالوي طبی ایرانی  

کند از زالوي پرزدار با خطوط الجوردي به  میدارد. وي پیشنهاد  
دمل، که سمی است و موجب    رنگ بوقلمون اجتناب کنید، چرا 
شوند. وي  میبدخیم  ي  هازخمغش، خونریزي، تب، ضعف و  

دارد کهها زالو  اشاره   شکار  آلود  گل  و  کثیف  هايآب   از  یی 
بیان    هستند.  نامناسب   شوندمی شکم  میهمچنین  زالوهاي  کند 

منظور ایشان از    احتماالًسرخ بدتر از زالوهاي پشت سبز هستند.  
بوده که زالویی   Erpobdella octoculataزالوهاي شکم سرخ،  

گوشتخوار است و تحقیقات نگارنده و تیم تحقیقاتی نشان داده  
از از ]23[کند  میتغذیه    H. orientalis  که در مواردي حتی   .

زم است زالوها یک روز قبل از استفاده صید شوند. ال  ابن سینانظر  
، خارج سپس زالو را واژگون نگه دارند تا هر چه در بدن دارد

شود. سپس کمی خون جانور دیگر به او داده، اطراف بدنش را  
باید در آب  میشود. زالوها  میبا اسفنج تمیز کرده و آماده استفاده  

ی زالوهایی که حرکت  شیرین نگهداري شوند، و براي زالودرمان
تمیز  را  بدنشان  اطراف  اسفنج  با  انتخاب شوند،  دارند  بیشتري 

با آب و نمک بشویند،    موضع  کرده، عضو مورد زالودرمانی را 
در محل بچسبانند. عالمت را  سپس بمالند تا سرخ شود تا زالو  

در پوست است. دهن    هاچسبیدن زالو، احساس فروکردن دندان 
زالو مثلث و سه دندان دارد. این مطلب بیانگر اشاره ابن سینا به  

است.   طبی  زالوي  آرواره  بهبود  سه  براي  زالودرمانی  وي 
  و   لک  و  صورت  هايدمل  ،هاپوست از قبیل جوشي  هابیماري

توصیه    پیس بر   .کردمیرا  زالودرمانی  مزیت  سینا  ابن  نظر  از 
زا  که  است  این  عمیقحجامت  نواحی  از  را  خون   خارج تر  لو 

کند، به همین دلیل برخالف حجامت پس از زالواندازي هر  می
برخی از  .  ]20[آید  میچه محل را بیشتر تمیز کنید، بیشتر خون  

زالو که  معتقدند  هندي  خارج    ،پزشکان  بدن  از  را  تیره  خون 
شود تیره است. در  میسازد و به همین دلیل خونی که خارج می

یید این نظر ذکر شده است که چون جذب  أدر ت  خالصه الحکمه
تدریج خون فاسد را از خون سالم خون تدریجی است، طبیعت به 

کند. زیرا طبیعت، حامی نافع به بدن و دافع مضر  میجدا و دفع  
آن تدریجی است،    توان گفت که چون جذبمیبدن است. البته  

 . ]19[ رسدمینظر خون غلیظ شده و تیره به
و   هاکید بر عدم نوشیدن آب از چشمهأابن سینا در کتاب قانون ت

در هنگام شب، به دلیل امکان چسبیدن زالو به حلق دارد    هاچاه
. در کتاب الحاوي به نقل از رازي اشاره به جوانی دارد که  ]20[

از محلی آب    او  که  شدمشخص    هاو در بررسی   کردمی  قیخون  
با تجویز مواد محرك  نوشیده و زالو به حلقش چسبیده است  .

قوي معده، فرد را وادار به تهوع کرده و زالوي خون خورده را 
حت  گرداند،میبر مرگ  از  جوان  ترتیب  یافت  بدین  نجات  می 
موضوع]22[ این  از   .  عبور  هنگام  در  ناپلئون  سربازان  براي 

به دلیل خونریزي  صحراي سینا اتفاق افتاد و تعدادي از سربازان  
یا خفگی ناشی از بسته شدن مجراي تنفسی جان خود را از دست  

 Limnatis  احتماالًاند،  زالوهایی که به حلق چسبیده  .]10[دادند  

nilotica   هنگام   معموالًد و  نچسبمیباشند که به بافت ملتحمه  می
   . د نشومیآشامیدن آب به حلق احشام چسبیده و سبب تلفات آنها  

 در عصر حاضر زالودرمانی

اخیر مجدد هازالوي طبی در سال توسط جراحان پالستیک   ًاي 
بافت پرخون شده حفظ  مورد توجه قرار گرفت. براي کمک به  

جداشده   ي کامالًهابخشپیوندهاي  در  (داراي احتقان)  سیاهرگی  
متصل شامل انگشتان قطع شده، گوش و نوك تا حدودي    و یا

مستند حاکی از بهبود پیوند    شواهد مبتنی بر مطالعات.  بینی است
  باشد میداراي احتقان وریدي با استفاده از زالو در مراحل اولیه  

]3 ،24[.  
طور  هب، سازمان غذا و داروي آمریکا  2004جوالي سال    24در  

یید کرد؛ این  أت  »ابزار پزشکی«  عنوان بهرسمی استفاده از زالو را  
انی روي آرتروز یید براساس مدارك علمی مربوط به اثرات درمأت

مصرف    یید دور جدیدي از فشار برأزانو انجام شده است. این ت
طبی    يها گونه  کاهش  و بزالوي  تهرا  اگرچه  آورد.  یید أوجود 

براي خوبی  خبر  براي    ، باشدمی  يبشر  جامعه  زالودرمانی  اما 
در  .  ]2[، حداقل در حال حاضر، خبر خوبی نیست  طبی  يزالو

ن نیز  دارو توسط وزارت بهداشت آلما  عنوان به  زالوي طبیادامه  
گرفت   قرار  تایید  نیز  اخیرًا.  ) 1(مورد  ایران  اردیبهشت   در  از 

1395،  H. orientalis  گونه  هب تنها  طبیعنوان  داراي    زالوي 
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  توسط سازمان غذا و داروي   مجوز استفاده در مصارف پزشکی
  یید قرار گرفت أمورد ت  »سنتیفرآورده  «  عنوان به  وزارت بهداشت

ي زالوي طبی و واردات آن غیرقانونی ها و استفاده از سایر گونه
 .  است

بیماري از  بسیاري  زالودرمانی در درمان  امروزه  ما    ها در کشور 
ذات و نظیر  طحال  کبد،  معده،  مري،  پستان،  اورام  سل،  الریه، 

ب کلیه  نارسایی  و  ناف  عفونت  بواسیر،  کبد،  دیپله  کار هبیضه، 
 ].25[رود می

مطالعه مروري انجام شده روي استفاده از زالوي طبی در طب 
بیماري    125سنتی ایران نشان داد، زالوي طبی در ایران در درمان  

ي قلبی عروقی، سیستم عصبی مرکزي، ها اريمختلف شامل، بیم
خونی،  کبد)،  و  معده  (روده،  گوارشی  داخلی،  غدد  پوستی، 

ادراي چشمی،  عضالنی،  همچنین - اسکلتی  تنفسی،  تناسلی، 
رود. این اطالعات از طرق مختلف میکار  هها باعتیاد و عفونت

شامل، منابع موجود روي زالو درمانی نظیر ذخیره خوارزمشاهی  
(بهاءالدوله    489انی،  (جرج التجارب  هجري شمسی)، خالصه 

سینا،    880رازي،   (ابن  قانون  و  شمسی)  هجري   403هجري 
و   زالودرمانگرها  با  مصاحبه  پزشکان،  تجربیات  شمسی)، 

بانک جمعجستجوي  موجود،  اطالعاتی  شد  هاي    .]26[آوري 
روي زالودرمانی در کشورهاي مختلف نشان  اخیر  مطالعه مروري  

بیماري درمان  در  طبی  زالوي  امروزه  احتقان  هاداد،  نظیر  یی 
عروقی،   –ي قلبیهابیماريوریدي، جراحی پالستیک و ترمیمی،  

بیماري میگرنی،  دیابتی، ها سردردهاي  پاي  زخم  پوستی،  ي 
مورد استفاده   ها ماکروگلوسیا، پریاپیسم، عوارض سرطان و زخم

افرادي که دچار احتقان    زالودرمانی در بهبود  . ]27[گیرد  میقرار  
زخم ترمیم  یا  و  هستند  بافت  یا  پوست  مفید   هاوریدي  بسیار 

است. در چنین مواردي زالو با اثر ترومبولیتیک، ضد لخته، بهبود 
شود. نقش میجریان خون و لنف، ضد التهاب و درد مفید واقع  

زالو در جهت کاهش احتقان وریدي بعد از جراحی پالستیک و 
شورهاي غربی بسیار شناخته شده و مورد استفاده ترمیمی در ک

گیرد و در کشورهاي آسیایی و عربی بیشتر براي ترمیم میقرار  
،  29[ ي دیابتیها زالو در درمان زخم .]28[شود میزخم استفاده 

قرار   ]30 استفاده  مورد  نیز  پوستی  لیشمانیوز  از  ناشی  زخم  و 
است   اثر    . ]31[گرفته  در  است  ممکن  موارد  بعضی  در  البته 

به  یا حرکت زالو  زالودرمانی مشکالتی نظیر عفونت، آلرژي و 
به همین دلیل ما عنوان .  ]32[سایر نقاط بدن نیز مشاهده شود  

 امگذاري نمودیم.ن زنده: داروخانه وي طبیاین مقاله را زال 

بیشتر مردم و یا    .، زالو تنها خونخوار استعموم مردم  در تصور  
می انجام  زالودرمانی  که  درباره  کسانی  کافی  اطالعات  و  دهند 

ندارند،   زالودرمانی  کهفرآیند  باورند  این  تنها    بر  با زالو 
که این تصور  کند، در صورتیها را درمان میبیماري  خونخواري

و  نادرست تفکر  بایدمی  است  زالوي  . اصالح شود  این  معجزه 
یی است که در بزاق آن وجود دارد و حین هاواسطه آنزیمهطبی ب

 شود. میگزش به خون بیمار تزریق 
  با ضربان منظم   اوالًدهد،  زالو دو کار بسیار مهم و حیاتی انجام می

بزاق خود  که  همزمان  اً  ، ثانیرا انجام داده  وریدي  کار مکش خون 
را به خون    هي مربوط هاآنزیمرا در داخل خون تزریق می کند  

اثر زالودرمانی با کمک تزریق بزاق انجام  در واقع    کند.میوارد  
مکد و بزاق ي ریز میهازالو خون را از طریق مویرگ  د.شومی

 . ]2[  کندخود را به داخل آنها ترشح می
درجه نسبت   120با زاویه  سه آرواره وجود دارد که  زالو  دهان    رد

تا    60هاي تیغه مانند روي لبه خود  اند. آروارهبه هم قرار گرفته
)؛ ساختار دندان 2شکلدندان کوچک در یک ردیف دارند (  100

گونه جنس  در  مختلف  می  Hirudoهاي  بین  مشابه  در  باشد. 
 شود ها منافذي وجود دارد که از طریق آنها بزاق ترشح میدندان 

]2 ،33[. 

 
الکترونی    :2  شکل میکروسکوپ  آروارهنمایش  ها و شکل زخم  ساختار 

 .]3[حاصل از گزش زالو  
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هاي غدد بزاقی مجزا از هم و پراکنده تولید وسیله سلولهبزاق ب
کانالمی بین  شود.  منافذ  به  نهایت  در  بزاق،  کننده  تخلیه  هاي 

اي  کنندهحسماده بی  احتماالًشوند. بزاق زالو  ها وصل میدندان 
حسی مانع از واکنش میزبان  دارد که در هنگام گزش با ایجاد بی

اي در جاي دایرهها با حرکت نیمشود. در هنگام گزش، آروارهمی
وجود هرا ب  Y  ساختاري شبیه بهو  خود، پوست میزبان را بریده  

دندان آورده   بین  از  همزمان  تزریق و  زخم  داخل  به  بزاق  ها، 
برخی معتقدند هنگام تغذیه    یتخالف واقعرب  ؛) 3(شکل  شودمی

ون و سطح بخشی از بزاق از بادکش دهانی به بیر  ،زالو از میزبان 
این تراوش ادرار زالو که  . درحالیکندمیپوست میزبان تراوش  

(نفریدیوم) یک جفت در هر دستگاه ادراري خاص زالو  است.  
جانبی به   –از طریق منفد ادراري در ناحیه شکمیبند است که  

بیرون راه دارد. هنگام تغذیه و پرشدن انشعابات روده (سکومها)  
ي ادراري تخلیه شده و  هابا خون، مثانه هر یک از این دستگاه

دیواره حلق  شود.  میادرار در سطح پوست میزبان جاري  قطرات  
از ماهیچهبا مجموعه هاي حلقوي، طولی و شعاعی پوشیده اي 

هاي  اي منجر به مکشموعه ماهیچهشده است؛ عملکرد این مج
  20بعد از    معموالً  شود.خون به داخل دستگاه گوارش می  منظم
، 2[  کنددقیقه تغذیه زالو تمام شده و میزبان را رها می  60الی  

ي بزاقی تخلیه هاباید در نظر داشت که بعد از تغذیه کیسه  .]3

که بزاق به مقدار اوج اولیه خود   کشدمیشوند و سه ماه طول  می
 .]34[ .برسد

طبی    :3  شکل زالوي  گزش  نحوه  و  آرواره  غددبزاقی،   ]؛ 35[  نماي 
هسته   )5  ،بزاق  )4ي ترشحی،  هاکانال  )3ي آهکی،  هادندان  )2،  هاآرواره  )1

 باشد. می سلول غده ترشحی

 

1 Hirudin 

اثرات دارویی دارد و  ).  1(جدول    ترکیبات موجود در بزاق زالو
ي مختلف از ها به همین دلیل از زالوهاي طبی در درمان بیماري

قبیل واریس، آرتروز، روماتیسم، فشار خون، میگرن و همچنین  
جراحی و  پیوند عضو  میدر  استفاده  پالستیک  بزاق  هاي  شود. 
بیماري درمان  براي  ترکیبات    مؤثرفوق    هازالو  شامل  و  بوده 

ترکیبات   است.  مختلفی  زالوبزا   مؤثرپیچیده   ترکیبات   شامل   ق 
باشد. ارزش عملکردي برخی می  یمتفاوت  و بیوشیمیایی  شیمیایی

شود؛  مشخص است. هیرودین مانع از لخته شدن خون می  از آنها
به زالو  نتیجه  تغذیه میدر  در حال جریان  از خون  کند. راحتی 

این   اصلی  اثر  است.  زالو  بزاق  ترکیب  از  دیگري  جزء  کالین 
  ، همانند هیرودین، جلوگیري از لخته شدن خون است پروتئین نیز  

  . ]2[ساعت ادامه داشته باشد    12تواند تا  که خونریزي میطوريهب
ترکیبات بزاق زالوي طبی و عملکرد آنها به اختصار    1در جدول  

  .]35[ د نشان داده شده ان
یک گونه  مطالعه    در  سه  بزاق   .H. medicinalis  ،Hترکیب 

verbana    وH. orientalis   را با هم مقایسه کردند؛ آنها نشان
 H. orientalisو    H. medicinalisدادند که دو گونه خواهري  

 .]36[ داز نظر ترکیب بزاق بیشترین شباهت را با هم دارن
درمانی   درمان   یبخشزالو  مواد    يا رشته  چند  هاياز  و  است 

مواد   نیکند. ا میرا ترشح  هااز جمله آنزیم فعال ستیمختلف ز
ب وگونه  نیدر  است  متفاوت  با    هم  یمختلف   يها گونه  ها 

میمولکول را  خاص  ترشحی  پژوهشهاي  طریق  از  هاي باید 
در نمود.  کشف  توانایی  گسترده  بخش  زیادي  این  ي  براهاي 

 در  توانندمی  نهایوجود دارد و ا   فعال  ستیز  ید مواد جد  تشکیل
نا  ندهیآ  ي هادرمان  شود.  بزاق شناختهاستفاده  بیومولکولی  هاي 

باشد  هاي بسیار گسترده میزالو بسیار زیاد است و نیاز به پژوهش
]37.[ 

 زالوي طبی در شده شناخته هايآنزیم 

  1هیرودین. 1

 انعقادي   ضد   ماده   ترین مقوي  و  زالو  آنزیم  ترینشدهشناخته
هباشدمی  موجود عنوان  نیرودی.  نو  به  شناخته   دبخشیپادزهر 

وحود آورده  اي از علم را با عنوان هیرودولوژي بهشود و شاخهمی
هاست  مدت  ها در این مکتب نوشته شده است.است که کتاب

  تیبا خاص  يا ماده  يحاو  (H. medicinalis)طبی    يکه زالوها



  

    : داروخانه زندهیطب  يزالو   

  ۱۴۰۰نشریھ نشاء علم، سال دوازدھم، شماره اول، دی ماه 
71 

  ي ها ، از عصارههیشناخته شده است. در مطالعات اول  يضد انعقاد 
آماده  یآب از    ي سازو  ماده    ير یمقاد  يزالوها که حاوخشک  از 

 س از لخته شدن خون استفاده شد. پ  ير یجلوگ  يفعال هستند برا 
ش توسعه  روشن  نیپروتئ  یمیاز   یی ایمیوشی ب  موضوع  شدن   و 

و   تی، جدا شده و ماهنیرودی، هي انعقاد خون ، ماده ضد انعقاد
ش  عملکرد  پ  ییایمینحوه  شد.  مشخص   ی خیتار  نه یشیآن 

آن در   ییو دارو  ییایمیوشیب   اتیو خصوص  نی رودیه  يجداساز 
 ]. 44 -38[ شده است حیتشر مقاله مروري نیچند

به به هپارینهیرودین  نسبت  انعقاد  ماده ضد  داراي    عنوان یک 
ترومبین  مزایاي خاصی است، زیرا در فعالیت خود نیازي به آنتی 

III  که پالکت    4فاکتور    -ثیر کمپلکس هپارینأندارد و تحت ت
می آزاد  انعقاد  فرآیند  طی  نمیدر  قرار  برخالف شود،  گیرد. 

فاکتورهاي انعقادي تداخل نداشته و   هپارین، هیرودین با بیوسنتز
آن مسیرهاي  سایر  بر  تأثیر  یا  لیپاز  لیپوپروتئین  مانند  زیمی 

 موجود در بزاق زالوي طبی و عملکرد آنها فعال زیستشیمیایی و برخی از ترکیبات  :1جدول 
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گذارد. مشتقات هیرودین با استفاده از فناوري نوترکیبی مانند نمی
 ]41-40[ اندتولید و کلون شده 2و بیوالیرودین 1لپورودین

  3بدلین. 2.
پرو  بدلین  .است  ضدتورم  فاکتور مانند   ییهاتئازمهارکننده 

که وظ  نیو پالسم  نیپسی موتری، کنیپسیتر   ي ها حالت  فهیاست 
در دو   نزیمآاین عهده دارد. را به هاو انتشار آنها در بافت یالتهاب
 نه یآم  دیاس  45ماده از    نیا   B.  نوع  و  A  نوع  شود: می  افتینوع  
تر  لیشده است و م  لیتشک شده در   د یتول  ن یپسیبه مهارکننده 

گفتن دارد.  پستانداران  که    یلوزالمعده  ه  بدلیناست   ن یرودیو 
توان در  میرا    بدلیندر لخته شدن خون دارند.    ياثر متضاد  قاًیدق 

در    شتری، اما بافتیآن    یبدن زالو و غدد بزاق   يهاتمام قسمت
اندام  یمناطق شده  دیتول  يها که  متمرکز  دارند  قرار  آن  در  مثل 

 . تاس
  کی  Hirudo medicinalisاز زالو    bdellin B-3  هیاولساختار  

  که   است  »ک یکالس  ریغ«وجور از نوع  جمع   نازیمهارکننده پروتئ
 .]42[ باال وجود دارد یدر زالو به صورت توده مولکول

   4آپیراز. 3

  باعث   که  باشد می  پالکت  تجمع   ضد  قوي)  آنزیم (  فاکتور  یک
 .] 43[ شودمی خون   جریان  شدن  بهتر

   5اگلین. 4

  اگلین   .باشدمی  رادیکالآنتی   و  اکسیدان آنتی  ضدتورم  آنزیم  یک
 ی است (عوامل مؤثر در حاالت التهاب  يماده ضدالتهاب قو  کی

ماده    نیفعال است. ا   اریبس  دانیاکسیآنت  کیکند) و  میرا مهار  
است    G  نی مانند االستاز و کاتپس  ییپروتئازها  يمهارکننده قو   کی

مورفونوکلئر انسان آزاد شده است    یپل  يهاتی که توسط لکوس
صدمات و التهابات بعد   يفور  يسازیلمح  يامکان را برا  نیو ا 

انسداد   و  عمل  فراهم    مؤثراز    ن یهمچن  اگلین کند.  میآنها 
باکتر  دی تول  ينازهایپروتئ توسط  را   Bacillus subtilis  يشده 

عنوان  به  ،شود می  دیتوسط زالو تول  نیدهد. چند نوع اگلمیکاهش  
کها نمونه  C  نوع   مثال است   ي  گرفته  قرار  مطالعه  مورد    ، کامالً 

 

1 lepirudin 
2 bivalirudin 
3 Bdellin      5 Destabilase 
4 Apyrase     6 Prostaglandin 
5 Eglin      7 Hyaluronidase 
6 Antielastase 

شده   لیتشک  نهیآم  دیاس  70است و از    8100  یمولکول   داراي وزن 
ترک  هانیاگل  .است تحق  اریبس  باتیبه  دارند.  تعلق   قات یبادوام 

اثربخش  ي شواهد   ي ها کیاز ت  یبرخ  جهآنها در معال  یدر مورد 
 ي رعاد یغ  نیرفتن پروتئ  نیاز ب   نیو زخم روده و همچن  یعصب

اگلین  .  ]45،  44[ت  ارائه داده اس  یسم  یسپت  يماریمربوط به ب
  ي ها االستازها، هورمون   تی کاهش فعال  بوده و باعث  6آنتی االستاز

 . ]61-35[  شودمیپوست  نیدهنده االستکاهش

   5دستابیالز. 5

 از   عملش.  دارد  قوي  بسیار  پالکتی   تجمع  ضد  قدرت  آنزیم  این
  داراي است که    یمیآنزدستابیالز    .باشدمی  خون   لخته  بردن  بین

تجم   تیخاص تجزاست    يقو  یعیضد  باعث  لخته   هیو  خون 
کند. میفراهم    یرودوتراپیه  ي را برا   يدیجد  يها شود. فرصتمی

مولکول  کی   يحاو  نی همچندستابیالز   فرد  منحصربه  یماده 
دارد.   پروستاگلندینبه    یاست که شباهت خاص  6پروستاگلندین

بازساز  نیالندپروستاگ دستگاه   یخون  يهارگ  يمسئول  و 
غلظت   میتنظ   نیمناسب و همچن  طیگوارش، حفظ آنها در شرا 

  یی ماده ، توانا  نیا   یمورد بررس  تیخاص  نیقند خون است. کمتر
کم    یلیخون خ، اگر فشار  یعنیاست.    »فشار خون «  م یآن در تنظ

باال    وبخودکار آن را به حد مطل   طوربه  نیباشد، پروستاگالند
شود. تالش  میباعث کاهش آن  ،  باال باشد  ازحدبیشبرد و اگر  می
انجام  هب  سمیمکان  ن یا   حیتوض  يبرا  مداوم  و میطور  شود 

است که مورد توجه مستمر دانشمندان    یموضوع  نیپروستاگالند
  . ]46[ ردیگمیقرار 

   7هیالورونیداز. 6

  عمل   بیوتیک  آنتی  یک   عنوان به  و  بخشی  فاکتور  عنوان به  ماده  این
 .کندمی

است که امکان نفوذ    یو عامل  يقو  کیوتیبی آنت  کی هیالورونیداز
را فراهم    ه یهمسا يهاو بافت  هادر سلول  یسلول  يغشاها   عیسر
ن جایزه نوبل کشف آاز    هابعد  ،شدکشف    1891کند. در سال  می

شد. است  دریافت  شده  عصاره  گزارش  دارا  يها که    ي زالو 
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رق شل  تیخاص و  قوق یکننده  رو  يکننده  و   هاسلول  يبر 
سال    ی انسان  يهابافت در    ي قو  يهای ژگیو  1941است. 

 میآنز  نیجالب ا   یژگیو  ه شد.را نشان داد  میآنز  نیا   یکیوتیبیآنت
  ي است که غشا   دیساکار  یپل   باتیآن در حل کردن ترک  ییتوانا

م تشک  يشماریب  يهاسمیکروارگانیاسپور  ، 47[  دهندمی  لیرا 
48[ . 

   1استرازها و  لیپازها. 7

 نیاز ب   .کندمی  آب   را   چربی  و  دارند  لیپولیتیک  خاصیت  مواد  این
زالوشده    ییشناسا  يهایچرب بزاق  دهد که  مینشان  نتایج  ،  در 

 یفرد است و ممکن است برخ  منحصربه  دیپ یل  عیتوز  يزالو حاو
بهبود    درباشند که    ییپازهایو ل  يقو   يپازهایفسفول  هامؤلفه  نیاز ا 

ایفا    زخم استگ  .]49[  نمایدمینقش  شده    احتماالً که    زارش 
 Piscicolaي زالو از جمله  ها فعالیت استرازي در بعضی از گونه

geometra  50[در مقدار مناسب موجود است[ . 

  2کننده حسبی ماده. 8

مواد  هب این  بود  گزش  محلواسطه  نخواهد  مواد    .دردناك 
دارند.   قی دق   ییبه شناسا  ازیکننده ضددرد هستند که هنوز نحسیب

شده توسط زالوها و توسط    دیتول  يدها ینوروپپترود که  میگمان  
کنند. می  کی مغز انسان جذاب به نظر برسند، اثر ضد درد را تحر

،  هستند   اندورفین  يحاو   دهاینوروپپت  ن یاست که ا   نی استدالل ا 
شوند. گذشته میشناخته    شادي  يها عنوان هورمون به  معموالًکه  
ا  تسک  نکهیاز  و   هانیاندورف   ،شودِمی درد    نیباعث  اضطراب 

ارمغان    ی سرخوش به  افزا میرا  را  آرامش  دهند، می  شیآورند، 
، یو جسم  یروح  يادهایبرند، اعتمی  نیمقاومت به استرس را از ب

 . ]35[  برندمی نیرا از ب  یبد، حالت تهوع، افسردگ  يخلق و خو 

   3رگ کننده  گشاد ماده. 9

ي خونی در  ها شبه هیستامین است و باعث بازشدن رگ  ماده  این
 شود میناحیه زخم و در نتیجه افزایش حجم خون در آن ناحیه  

]51[. 

 4کینین .01

 

1 Lipases & Esterases    5 Carboxypeptidase B 
2 Anaesthetic substances    6 Leech carboxypeptidase inhibitor 
3 Vasodilator     7 COVID-19 
4 Kinin      8 Transmembrane Serine Protease 2 

غلظت   هاکینین  مؤثرند.  خون  جریان  موضعی  افزایش  در  نیز 
سرعت تجزیه کینین موضعی تنها به تولید آن بستگی ندارد و به 

 موجود در پالسما،  B5  کربوکسی پپتیدازآن هم مربوط است.  

اینجاست که میکینین را شکسته و آن را غیرفعال   کند. جالب 
نام دارد    LCI6این آنزیم در بزاق زالو نیز موجود است و    مهارگر

شود  میو افزایش جریان خون    که باعث افزایش موضعی کینین
نظر  ي متنوع بزاق زالوي طبی، بهها با توجه به آنزیم  .]35-61[

ویروس می از  ناشی  آنفوالنزاي  درمان  براي  آن  از  بتوان  رسد 
جدیدکرونا زالو    7ي  شده  انجام  تحقیقات  طبق  کرد.  استفاده 

و  میدرمانی   بیماري  پیشرفت  از  پیشگیري  سبب  تواند 
ترین عارضه دهنده عوارض مرگبار ویروس باشد. اصلیکاهش

ز کار شود، ذات الریه و ا می  این ویروس که منجر به مرگ بیمار
از اندام ي حیاتی است. تحقیقات نشان داده که ها افتادن برخی 

ي کوچک شش، قلب،  هاویروس سبب لخته شدن خون در رگ
درصد    71.4در    قیانعقاد خون داخل عروشود.  میکبد و کلیه  

کردند مشاهده شد فوت  که  استبیمارانی  در    ،ه  تنها    0.6ولی 
همچنین در اغلب    .درصد بیمارانی که زنده ماندند مشاهده شد

پالکت شدید  کاهش  مشاهده    هاافراد  با  شود.  مینیز  بنابراین 
رود با  میاستفاده از داروهاي ضد انعقادي و ترومبولیتیک، انتظار  

و یا   ،موارد نارسایی تنفسی در بیماران مبتال  ومیر وکاهش مرگ
بیماران بهبود یافته مواجه شویم. با توجه به کاهش عوارض در  

ي پیشگیري هااینکه در زالو کلیه این عوامل وجود دارد، در برنامه
پالکت کاهش  ضد  و  انعقاد  ضد  مواد  طریق  از  درمان    ، و 

پیشنهاد  زالو زالو  میدرمانی  بزاق  هیرودین  یک    عنوان بهشود. 
است  اي  کند و تنها مهارکنندهمیمهارکننده قوي ترومبین عمل  

م را  پروتئولیتیک  آنزیم  فعالیت  آنزیم  میهار  که  طرفی  از  کند. 
باشد.  میدستابیالز زالو ضد تجمع پالکت و مانع لخته شدن خون  

خاصیت  داراي  و  است  طبیعی  لیپوزوم  نظیر  دستابیالز  درواقع 
باشد. پزشکان به بیماران مبتال به میپروتئولیتیک و ترومبولیتیک  

کنند که سبب کاهش  میویروس کروناي جدید هپارین تجویز  
کند. ولی از طرف دیگر به دلیل میالتهاب ریه را کم    شده ولخته  

پالکت شدید  آوردن  ایج  هاپایین  مرگ  سبب  و  جدید  لخته  اد 
نشان  ]62[  شودمیبیمار   انجام شده توسط محققین  . تحقیقات 
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ودهدمی فورین  پروتئینازهاي   ،  TMPRSS28   میزبان سلول 
جدید  کروناي  ویروس  سنبله  گلیکوپروتئین  در  شکاف  سبب 

ي شش بدن میزبان هاشوند. بدین ترتیب ویروس در سلولمی
تواند میکه بدلین زالوي طبی  درحالی  .]58[  یابدمیوارد و تکثیر  

پروتئیناز عمل کرده و مانع ورود ویروس به    مهارکننده  عنوان به
تواند در میاگلین موجود در بزاق زالوي طبی نیز    شود.  هاشش

م بسیار  نقش  التهاب  باشدؤکاهش  داشته   مطمئناً.  ]57[  ثري 
تحقیقات بیشتر در این زمینه خواص زالودرمانی را هر چه بیشتر  

ساخت خواهد  است    نمایان  امید  پژوهشگران و  و   دانشمندان، 
طبی زالوي  نقش  بیشتر  تحقیقات  با  کشورمان  و   پزشکان 

آن هاآنزیم جدید    ي  کروناي  ویروس  درمان  بررسیدر   مورد 
دهند.  تحقیقاتی-علمی موضوع    قرار  عنوان  تواند  میاین  به 
ي مختلف  ها ي دانشجویان تحصیالت تکمیلی از جنبههانامهپایان 

 به ویژه قلمرو علوم زیست ملکولی قرار گیرد. 

قدامات انجام شده در رابطه با زالوي طبی در ا
 دانشگاه تهران

در کشور ما    هاي درمانی مرتبط با زالواستفاده گسترده از روش 
ب رایج  گذشته  اعصار  و  دوران  جمعاز  ولی  است،  آوري وده 

بر خطر انتقال عالوه  ،زالوهاي طبی از طبیعت در کشور  غیراصولی
را   ایرانی  طبی  زالوي  انقراضبیماري،  مرز  برده پیش    گونه  تا 

جهت حفظ گونه زالوي طبی و همچنین تولید زالوهاي  .  است
، پس  باشندمی  ضامن حفظ سالمت جامعهکه  سالم و استاندارد  

سایر کشورها  از بازدید از مراکز تکثیر و پرورش زالوهاي طبی در  
و   آمریکا  و  روسیه  آلمان،  فرانسه،  انگلیس،  مالزي،  شامل، 

ساله چندین  سال    ،تجربیات  پرورش   1388در  و  تکثیر  مرکز 
طبی تهران  زالوي  دانشگاه  علوم  پردیس  پژوهشی  مزرعه    در 

زسیسأت گونه  پرورش  و  تکثیر  بیوتکنیک  به،  ایرانی  ثبت  الوي 
مکانیزه تکثیر و  مرکز  اولین    1394دنبال آن در سال  هو برسید  

 . ) 4(شکل  پرورش زالوي طبی نیز در همین مکان افتتاح شد
تبادل نظر ي کالن کشور و  ها گیريتصمیمجهت ارائه راهکار و  

نظران   صاحب  و    وبا  خارجی  و  داخلی  مسئولین  متخصصین 
همایش اولین    ،ي مرتبط با زالوي طبیها ها و وزارتخانهسازمان 

و  المللی  بین فناوري  زیست  شناسی،  زیست  از زالو:  کاربردها 
ماه    30الی    28تاریخ   دانشکده   1393بهمن  در 

 این  در.  شد   برگزار  تهران   دانشگاه   علوم  پردیس شناسیزیست
زالو درجراحی و پیوند    ه استفاده اززمین  در  ن ا متخصص  گردهمایی

از لهستان)، زالو درمانی (آقاي دکتر    Paruzel  اعضا (آقاي دکتر
Koeppen    اروپا زالودرمان  انجمن  و  رئیس  تکثیر  و  آلمان)  از 

(آقاي زالو  مرکز    Galatis  پرورش  بزرگترین  و رئیس  تکثیر 
 نامگذار زالوي طبی ایرانی   آلمان) و  bbezپرورش زالوي جهان،  
Hirudo orientalis    آقاي دکتر)Utevsky  دست از اکراین) و 

  وفناوري،   تحقیقات  علوم،  وزارت  از  نظرصاحب  رکاران اند
  پزشکی،   آموزش  و  درمان   بهداشت،  وزارت  سنتی  طب  معاونت

معاونت فناوري    و طبی سنتی  گیاهان دارویی  علوم و فناوري  ستاد
محیط   حفاظت  سازمان  و  ایران  شیالت  جمهوري،  ریاست 

  گونه   مختلف  مسائل با  رابطه  در  و  کردند  شرکت کشور زیست
  تولید  و  درمانی  کاربردهاي  زیستی،  تنوع  شامل  ایرانی  زالوي

  و   قوانین  پرورش،  و  تکثیر  حفاظت،  دارویی،  محصوالت
  استفاده   و  درمانی  مراکز  به  بهداشتی  زالوي  ارائه   استانداردهاي

 .شد بحث درمانی
و وجود  تکثیر و پرورش  فعالیت طیف وسیعی از افراد درزمینه  

سامان  نگرانی لزوم  محیطی،  زیست  و  بهداشتی  مشخص  هاي 
 کند میمشخص  رش زالوي سالم را  بخشی و ترویج تکثیر و پرو

منظور تاکنون چهارده کارگاه تکثیر و پرورش زالوي طبی و بدین
ي تکثیر و پرورش  ها و اولین کارگاه آموزش مسئولین فنی کارگاه

 . ه استدر دانشگاه تهران تشکیل شدزالوي طبی 
شده در رابطه با  همزمان جهت پاسخ به برخی از سواالت مطرح

زمینه   زالوي در  متعددي  تحقیقات  قبیل  طبی،  از  مختلف  هاي 
طبیعت   در  زندگی  آزمایشگاهی  ]54[چرخه  شرایط   ،]55[ ،

طبی   زالوي  بلوغ  تا  پیله  از  باکتري]56[تکوین  درون  ها،  ي 
،  ]58[، ژنتیک جمعیت زالوي طبی  ]57[همزیست زالوي طبی  

  ، مقایسه چرخه ]59[مقایسه رشد و بقاي دو جمعیت زالوي طبی  
هاي ، بررسی تغییرات پروتئین]60[زندگی دو گونه زالوي طبی  

طبی در مزرعه پژوهشی  سوله مکانیزه تکثیر و پرورش زالوي :4شکل
 پردیس علوم دانشگاه تهران
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سازي تکثیر و پرورش زالوي طبی و بهینه  ]61[بزاق زالوي طبی  
هاي کارشناسی ارشد، دکتري و پسادکتري در قالب پروژه  ]62[

انجام رسید. تکثیر و پرورش زالوي طبی  به  در دانشگاه تهران 
مقاله  H. orientalisایرانی   در  تفصیل  است به  شده  ارائه  اي 

مطرح شده از سوي دانشگاه تهران در ي  هاپیشنهادپیرو  .  ]63[
ي انجام شده در رابطه با زالوي  ها گزارش ارائه شده از فعالیت

در   جلسه   و   یکصدطبی  و   نهمین  علوم  توسعه  فناوري    ستاد 
 ، معاونت علمی ریاست جمهوري  گیاهان دارویی و طب سنتی

  ر تشکیل کمیته ملی زالوي طبی با همکاري نمایندگان دفتر مبنی ب
ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،    طب

از  حفاظت  سازمان  دامپزشکی،  سازمان  ایران،  شیالت  سازمان 
به  دانشگاه تهران،    زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران و  محیط

ریاست دارو  آن ستاد،    پیشنهاد  و  در سازمان غذا  کمیته  با  این 
 تشکیل شد.  اینجانب  مسئولیت

تشکیل کمیته ملی زالوي طبی از جمله اقداماتی است که با هدف  
مند، اصالح و تصویب  سامان بخشیدن به وضعیت این گونه ارزش

  صورت گرفته است. ي مرتبط با زالوي طبیهاتورالعملدس

ت مورد  طبی  زالوي  گونه  ایران  أتنها  داروي  و  غذا  سازمان  یید 
ایرانی   طبی  زالوي  پزشکی،  مصرف  با    H. orientalisجهت 

سطح پشتی بدن به رنگ سبز در. این زالو  باشدمیمشخصات زیر  
علفی با دو جفت نوار طولی نارنجی و یک نوار زرد رنگ طولی  

  سیاه   يهالکه  توسط  نوارها  این   است،  جانبی–اي در ناحیه حاشیه
  ي ها لکه  جفت  و  است  سیاه  شکمی  طرح.  اندشده  منقطع  رنگ
  .]64  -11[   ) 5و    1هايشکلن روي آن قرار دارد (روش  رنگی

بر پراکنش این گونه در دو منطقه در استان گیالن    مؤثرعوامل  
 .]65[مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 

 
 H. orientalisطرح بدن زالوي طبی  :5شکل

در معرض   رویهواسطه برداشت بیهارزشمند بزالوهاي  این گونه  
گونه   این  حفظ  براي  بنابراین  است.  گرفته  قرار  انقراض  خطر 
در  گونه  این  رهاسازي  و  طبی  زالوي  تولید  طرح   ارزشمند، 

گیاهانزیستگاه فناوري  و  علوم  توسعه  ستاد  به  طبیعی    هاي 
مطالعات   این ستاد،  با حمایت  ارائه شد.  دارویی و طب سنتی 

انجام گر ژنتیکی   فت و زالوها در شرایط  و جامع در این زمینه 
شدند.   تولید  رهاسازي  جهت  بهداشتی  و  جهت  استاندارد 

چهار استخر بزرگ در مزرعه    حفاظت از گونه و بازسازي ذخایر،
ایجاد شد و با رهاسازي  لوم دانشگاه تهران  پژوهشی پردیس ع

محلها نمونه این  در  یافته  پرورش  شده   ،ي  حفاظت  زیستگاه 
  . نظیر است که در نوع خود در جهان بی  طبی ایجاد شد  زالوي
در مزرعه پژوهشی تکثیر   شده زالوي طبیمنطقه حفاظت  6شکل  

طبی   زالوي  پرورش  نشان  و  را  تهران  دانشگاه  علوم  پردیس 
 دهد. می

در دانشگاه    H. orientalisبدین ترتیب گونه زالوي طبی ایرانی  
با  خواهد شتهران و تحت نظر متخصصین حفظ   امید است  د. 

ذیربط و جلوگیري از ورود زالوهاي قاچاق  ي  ها اقدامات سازمان 
البته  باشیم.  داشته  الهی  موهبت  این  از  بهینه  استفاده  بتوانیم 

دهندگان زالوي طبی از طریق ارائه خدمات  حمایت از پرورش
جهت حفظ گونه و تضمین  در  بیمه و تضمین شغلی راه دیگري  

جامعه   انتظار  یم سالمت  از میباشد.  بهینه  استفاده  جهت  رود 
و  طبی  زالوي  قراردادن  بیمه  پوشش  تحت  و  طبی  زالوي 

ي پزشکی مربوط کلیه اقشار جامعه بتوانند از فواید آن  ها هزینه
ي بیمه بخشی ها در کشورهایی نظیر آلمان شرکت.  مند شوندبهره
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ترویج  دهند و این امر سبب  میاز هزینه زالودرمانی را پوشش  
 شود.  میاین سبک درمانی مهم 

اً  دیگر  طبیق از  زالوي  روي  شده  انجام  هسته  ،  دامات  تشکیل 
پژوهشی زالوي طبی در دانشگاه تهران است. این هسته پژوهشی  
دارویی و طب  گیاهان  فنون  و  علوم  توسعه  نمایندگان ستاد  با 
سازمان   پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سنتی، 
دامپزشکی، سازمان شیالت ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 

علوم پزشکی تهران و ایران با هدف  ي  ها دانشگاهتهران،    دانشگاه
پروژه وزارتخانههااجراي  همکاري  با  ملی  سازمان   هاي  ي  ها و 

 ذیربط در جهت رفع مشکالت مرتبط با زالوي طبی ایجاد شد. 

حاضر تبادل  درحال  منظور  دبه  و  آخرین  نظر  به  ستیابی 
پژوهشی سیاستگذاري  دستاوردهاي  زمینه   و  و  ها در  تکثیر  ي 

گونه،  پرورش،   فرآوردهزالودرمان حفاظت  دارویی، ها ی،  ي 
بیماري و  تجاريهابهداشت  کارآفرینی،  و  صادرات    - سازي، 

با همکاري ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان    دانشگاه تهران 
معاونت علمی ریاست جمهوري، سازمان   دارویی و طب سنتی

ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و    طب  دفترغذا و دارو،  
دامپزشکی،   سازمان  ایران،  شیالت  سازمان  پزشکی،  آموزش 
سازمان حفاظت از محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

المللی زالوي  درصدد برگزاري دومین همایش بین  دانشگاه تهران 
که دستاوردهاي آن به چاپ خواهد    باشدمی  1399  اسفندطبی در  

 درست   سازيو تجاري  هاایده  پرورشمنظور  به . همچنین  رسید
اولین رویداد استارت آپ با حمایت ستاد   ي آن هادهورزالو و فرآ

سنتی طب  و  دارویی  گیاهان  فناوري  و  علوم  معاونت   توسعه 
هاي  و سازمان   ها علمی ریاست جمهوري و همکاري وزراتخانه

این  شد.  در دانشگاه تهران برگزار    1399بهمن و اسفند    ذیربط در
همایش و استارت آپ نظیر اولین همایش زالوي طبی که در سال  

شناخت همه در دانشگاه تهران برگزار شد، نقطه عطفی در    1393
 . بودي این موهبت الهی هاو فرآوردهبه زالوي طبی  جانبه

 گیري نتیجه

 موارد آسیب شناختی اصلی در زالو و زالودرمانی   درحال حاضر
 : عبارتند از

این  باشد.  میورود زالوهاي قاچاق از کشورهاي همسایه    -1

 مل است:  أ چند منظر قابل تموضوع از  
هرگونه   ) الفِ انتقال  عامل  سادگی  به  وارداتی  زالوهاي  ورود 

قابل بیوتروریسم  جنبه  از  و  شد  خواهد  کشور  به  مل  أتبیماري 
 است.  

اروپا حدود  ب)   ولی   ،باشدمییورو    10قیمت زالوي طبی در 
تر از زالوي پرورشی و  زالوي طبی وارداتی با نرخی بسیار پایین

طبیعت از  زالوي صید شده  هزار چشود، حدود  میارائه    یا    ند 
از  معادل    یعنیتومان   از  یعنی    است،  سنت  10کمتر  بیشتر 

 ب) فصل بهار

 
 الف) فصل پاییز

 فصل بهار -فصل پاییز، ب -منطقه حفاظت شده زالوي طبی در مزرعه پژوهشی پردیس علوم دانشگاه تهران، الف :6شکل 
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!!!!!! آیا اگر این زالوها سالم و قابل عرضه از اروپا  برابر ارزانتر100
با این نرخ پایین به کشور ما ارسال   ،در کشورهاي خارجی بودند

بهمی این زالوها شدند؟ پاسخ  زالوهاي    ،روشنی مشخص است. 
آلوده  غیراستا و  زالوهاي  میندارد  موارد  اغلب  در  که  باشند 

از آنجا که زالوي آلوده مانند سرنگ مصرفی این کشورها هستند.  
گونه بیماري خونی    باشد، استفاده از آنها عامل انتقال هرمیآلوده  

کشور   موضوعباشد.  میبه  این  کار می  پیگیري  دستور  در  باید 
 هاي ذیربط سالمت جامعه قرار گیرد. سازمان 

تعداد    و به  با قیمت پایین  وارداتی  ج) ارائه زالوهاي غیراستاندارد
کشوري  توزیع  و  تولید  زنجیره  از  خارج  نظر  نه  ،زیاد،  از  تنها 

دهندگان زالو سبب ورشکستگی پرورش  تضمین سالمت، بلکه
 رغم تالش و مشکالت عدیده سعی در تولید خواهد شد که علی

 زالوي سالم و بهداشتی براي مصرف جامعه پزشکی دارند. 

بیمه    -2 پوشش  براي  عدم  درمانی    عنوان به(زالو  خدمات 

 و زالودرمانیدارو) 
برگزاري   از  پس  که  طبی  زالوي  کمیته  دستاوردهاي  از  یکی 

) طبی  زالوي  در  1393بهمن    30-28همایش  تهران)  دانشگاه   ،
هاي ذیربط  و سازمان   هاوزارتخانهسازمان غذا و دارو با مشارکت  
فرآورده «  عنوان به  H. orientalisتشکیل شد، زالوي طبی ایرانی  

ي  ها مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد در داروخانه  »طبیعی
استفاده    هاسالمتکده ضمانت  اما  شود.  طبی از  ارائه  زالوي 

استاندارد در مراکز پزشکی، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زالوي  
این   است.  هزینه مصرفموضوع  طبی  کاهش  و  سبب  کنندگان 

تحت   تشویق آنها به خریداري زالو از مراکز معتبر خواهد شد.
مهم  این  ترویج  سبب  نیز  زالودرمانی  قراردادن  بیمه  پوشش 

   خواهد شد.

 آوري شده از طبیعت جمع  استفاده از زالوهاي -3
دلیل رواج زالودرمانی،  ههمانگونه که ذکر شد، در قرن نوزدهم ب

  بود، که ي کسب درآمد  هاآوري زالو از طبیعت یکی از راهجمع
بر در  عالوه  نیز راه امرارمعاش است. این مقوله  امروزه در کشور

ي طبی، با در اختیار قراردادن  معرض انقراض قرار دادن گونه زالو 
جامعه  در  بیماري  انتشار  سبب  طبی،  مراکز  در  آلوده  زالوهاي 

 خواهد شد.  

 

1  Integrative medicine 
2  Essen 

 م اسالهاي ن تغذیه زالو از خون -4
منحصر طبی  زالوي  خون    ًاتغذیه  براي  میاز  ولی  باشد، 

مناسب چالش بزرگی   دهندگان تهیه خون سالم با قیمتپرورش
ي تهیه خون بهداشتی و هاشرکتاست. امید است با حمایت از  

در شود.    تأمیندهندگان  استفاده براي پرورشاستریل، خون قابل
و  تکثیر  مراکز  از  برخی  در  استفاده  مورد  خون  حاضر  حال 

منش است  ممکن  و  بوده  غیراستاندارد  ي  ها بیماري  أپرورش 
 مشترك بین انسان و دام باشد. 

 رش زالوعدم پوشش بیمه براي مراکز تکثیر و پرو -5
مراکز   آبزیان درحال حاضر  پرورش  و  زالو)  تکثیر  از  غیر  ،  (به 

تحت صورت    گیرند. درتحت پوشش بیمه قرار می  ماکیان و دام
نگرانی از    پوشش بیمه قرار گرفتن مراکز تکثیر و پرورش زالو، 

دهندگانی که تحت شرایط  بینی نشده، پرورشي پیشهاخسارت
اشتغال دارند، کاهش خواهد یافت. از طرفی استاندارد به این امر  

افرادي که بدون رعایت اصول استاندارد به این امر اشتغال دارند، 
در هب سعی  گرفت،  نخواهند  قرار  بیمه  پوشش  زیر  اینکه  دلیل 

داشت.   خواهند  تکثیر  شرایط  زالوهاي  استانداردسازي  تولید 
از مسائل بسیار مهم در این بحث   مهمترین  باشد.  میاستاندارد 

تهیه خون سالم جهت    و استاندارد  مسئله در تولید زالوهاي سالم
نوزادان   و  مولدین  در کشورباشد.  میتغذیه  مراکز   خوشبختانه 

کرده  تکثیر آغاز  را  خود  فعالیت  استانداردي  پرورش  که و    اند 
 کنند.  میزالوهاي سالم جهت ارائه به مراکز درمانی تولید 

طب در آنها  یی وجود دارد که  هاکشورها کلینیک  بسیاري ازدر  
اي است و پزشکان  مکمل از جمله زالودرمانی داراي جایگاه ویژه

کنند. میي مختلف استفاده  هامتخصص از زالو در درمان بیماري
آلمان    2اسنشهر    1ب یگانشیطتوان به کلینیک  میاز آن جمله  
کرد.   شرکتاشاره  کشورها  این  در  از  ها البته  بخشی  بیمه  ي 

 دهند. میي زالودرمانی را پوشش ها هزینه

 و تشکرتقدیر 

حمایت تهران،  از  دانشگاه  فناوري هاي  و  علوم  توسعه  ستاد 
و   معاونت علمی ریاست جمهوري  گیاهان دارویی و طب سنتی

 . شودصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تشکر می
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