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فناوری و سالمت

زالوی طبی  ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان

چکیده
گونه های مختلف زالوی طبی در طول تاریخ در درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. مقاله حاضر مروری بر تاریخچه، 
 Hirudo medicinalis، H. verbana زیس��ت شناس��ی و درمان و تکثیر و پرورش این موجود ارزشمند می باشد. سه گونه زالوی طبی
و H. orientalis بیشتر در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته اند. البته زالوی طبی ایرانی )Hirudo orientalis( در سال 2005 توسط 
Utevsky و Trontelj توصیف 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 تدوین استاندارد تولید، تكثیر، توزیع، نگهداری  ودرمان و رعایت ایمنی پس از مصرف برای تضمین 

سالمت و عاری از آلودگی بودن زالو و كنترل، حفاظت و نظارت برداشت زالو از طبیعت و تجدید ذخایر آن تشکیل شد. 

معصومه ملک *1  ، محمود خدادوست 2 

واژگان کلیدی: زالوی طبی، تاریخچه، تکثیر و پرورش، درمان.

 mmalek@ut.ac.ir :عهده دار مکاتبات ، استاد جانور شناسی، تلفن:61112702)9821+(، دورنگار: 66405141)9821+(، نشانی الکترونیکی*
1. دانشکده زیست شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، پردیس علوم، دانشگاه تهران.

1 و2.دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

ایران زالو دات کام

  ira
nz

alo
.co

m



نشریه نشاء علم، سال ششم ،شماره اول، دی ماه 94

74

زالوی طبی  ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان

تاریخچه

زالوی طبی از ديرباز  در ايران و جهان در علم طب مورد  استفاده  قرار 
گرفته   است.  اين  استفاده   در   سال های   اخير   رو   به   افزايش   
گذاشته    و   بازار   جهانی   و   ملی  بسيار  ارزشمندی  را  ايجاد   كرده  
است.  استفاده  از  زالوی  طبی  در  درمان   نقرس، آرتوروز، واريس،  
بيماری های قلبی عروقی، بيماری های چشم،  فشار  خون باال،  سکته  
مغزی،  پيوند  اعضاء  و  جراحی  پالس��تيك  پذيرفته  ش��ده  است  و  
زالو  درمانی  بعنوان  طب  مکمل در بعضی از دانشگاه های آلمان ]1[
در آكادمی زالو درمانی آمريکا ]2[ و ساير نقاط جهان  تدريس می شود.
از نظر تاريخی ايران يکی از اولين كش��ورهايی است كه زالودرمانی را 
مطرح كرده و در كتب بزرگان علم پزش��کی ايران نظير قانون ابن سينا 
به طور مفصل به آن پرداخته ش��ده است. اما در حال حاضر بسياری از 

كشورهای از ما جلوتر هستند. 
در اروپا، به ويژه فرانسه زالو درمانی در قرن 18 و 19 بسيار رواج پيدا 
كرد]3 [ولی در اواخر قرن نوزدهم عامه پس��ندی آن كاهش يافت. در 
انگلستان در سال 1832 درحدود 100000 زالو استفاده شد، درحاليکه 

50 سال بعد اين تعداد به 2000 زالو كاهش يافت]4 [.  
در آلمان در دهه 1830 ساالنه حدود 30 ميليون زالو به آمريکا صادر 
می شد و اين نگرانی در كشور آلمان ايجاد شد كه نياز كشور خودشان 
را نتوانند تامين كنند. زالوی اروپايی نسبت به گونه زالوی طبی آمريکايی 
Hirudo decora  بدلي��ل ايجاد زخم عميقتر و خارج ش��دن خون 
بيشتر ارجحيت داشت. در سال 1835  آمريکايی ها بدليل مشکلی كه 
در تامين زالوی آلمانی داش��تند جايزه 500 دالری برای كسی كه بتواند 

در آمريکا زالوی طبی اروپايی تکثير كند، قرار دادند.  
زالو درمانی در فرانس��وی در س��ال 1570 بعنوان يکی از درمان های 
ايج��اد كننده تعادل بين چهار مزاج خون، بلغم، صفرا و س��ودا مورد 
اس��تفاده قرار م��ی گرفت. بعنوان مث��ال در يکی از بيمارس��تان های 
 H.پاريس بين سال های 1830 تا 1838 از 132700 تا 178812 زالو

medicinalis   مصرف می شد]3[. 
H. medicinalis  شکل1  تصويری از استفاده از زالوی طبی اروپايی
جهت درمان چاقی را در س��ال 1750نشان می دهد. در آن زمان هنوز 
اين گونه به وفور در اكوسيستم های آب شيرين اروپا يافت می شد]3[.
زالو در زندگی افراد سرشناسی نظير جورج واشنگتن، ناپلئون و هيتلر 
نقش داش��ته اس��ت. در سال 1799 س��ربازان ناپلئون در مسير مصر به 
سوريه از صحرای سينا عبور می كردند. سربازان تشنه از آب حوضچه 
ای كه در آن زالو وجود داشت نوشيدند و زالوها به غشای مخاطی حفره 

دهانی و گلوی آنها چسبيدند. 
هر چند زالوها در ابتدا كوچك بودند ولی بزودی در اثر تغذيه از خون 
متورم شدند و موجب مرگ سربازان در اثر خونريزی و يا خفگی ناشی 
از بسته شدن مجاری تنفسی شد. در دسامبر همان سال جورج واشنگتن 

در اثر يك س��رماخوردگی ش��ديد و عرق و عفونت گلوی ش��ديد از 
خواب پريد. پس از چندين بارحجامت و زالودرمانی جورج واشنگتن 
درگذش��ت. امروزه اعتقاد براين اس��ت كه مرگ ايشان بيشتر مرتبط با 
ش��وك ناشی از دس��ت دادن 2,4 ليتر خون عالوه بر سابقه احتقان و از 
دست دادن آب بدن می باشد.  در اوايل دهه 1940 پزشك هيتلر جهت 
درمان سردرد  و وزوز گوش وی بطور منظم از زالو استفاده كرد كه موثر 
واقع ش��د ]4[. شکل 2 تاريخچه استفاده از زالو در جهان را به تصوير 

كشيده است]4[.
زالو از س��ال 2004 بعنوان ابزار پزشکی توس��ط سازمان غذا و داروی 
آمريکا )FDA( [5] و  س��پس بعنوان دارو توس��ط وزارت بهداش��ت 
آلم��ان [6] م��ورد تاييد قرار گرفت. امروز مراك��ز پرورش زالوی طبی 
در كشورهايی مانند آمريکا، فرانسه، آلمان، انگليس، استراليا، لهستان و 
مالزی گسترش فراوان يافته است و اين جانور را بصورت استاندارد به 

بازار عرضه می كنند. 

زیست شناسی و درمان

گونه های مختلفی از زالو وجود دارند كه ش��کارچی يا انگل می باشند 
]3[. اما 5 گونه زالوی طبی  بطور متداول در دنيا اس��تفاده می ش��وند كه 
ش��امل: زالوی طبی خ��اور دور Hirudinaria manillensis، زالوی 
 Hirudo زالوی طبی آسيای صغير ،Hirudo orientalis  طبی ايرانی
verbana، زال��وی طبی اروپا H. medicinalis،  می باش��ند كه س��ه 
    H. medicinalis  و  Hirudo orientalis، H. verbena گون��ه

متداولترين آنها در طب سنتی می باشند )شکل  3(. 

 

شکل 1 . استفاده از زالوی طبی H. medicinalis   جهت  درمان 
چاقی]3[
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 شکل 2. تاریخچه استفاده از زالوی طبی ]4[ 
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زالو توس��ط س��ه آرواره پوست بدن ميزبان را ش��کافته و هيرودين كه 
موثرتري��ن ماده ضد انعقاد طبيعی اس��ت را به بدن فرد تزريق می كند. 
پيش از كشف هپارين، هيرودين تنها ماده ضد انعقاد مورد استفاده بود. 
هيرودين يك پلی پپتيد اس��يدی با وزن مولکولی حدود 9000 دالتون 
می باش��د كه بعنوان يك مهاركننده ترومبين عمل می كند. شايد همين 
عملکرد دليل استفاده از زالوی طبی در گذشته بود. البته افرادی كه از آن 
استفاده می كردند از عملکرد آن بی اطالع بودند. استخراج هيرودين از 
H. medicinalis س��بب برداشت ساالنه حدود 12000 كيلو زالو در 

اروپا شده است]8[.
 The Silesian Holistic امروزه در برخ��ی از مراكز درمانی نظي��ر
Center of NewYorkزالو و محصوالت اس��تخراج ش��ده از زالو 
بعنوان يکی از راه حل های جايگزين برای كش��يدن پوس��ت صورت 
توصيه می ش��ود ك��ه دارای اثر طوالنی، مطمئ��ن، صد در صد طبيعی 
و بدون عوارض جانبی می باش��د و س��بب كاهش خطوط صورت و 
چروك ها و جوان ش��دن پوست می ش��ود و به عنوان يك جايگزين 
طبيعی برای جراحی پالستيك و بوتاكس در نظر گرفته می شود. آنچه 
كه زمانی رمز زيبايی گيش��اهای ژاپنی بود، امروزه بعنوان يك انتخاب 
آرايشی و بهداش��تی متداول برای متخصصين زيبايی بلژيك، فرانسه، 

آلمان، روسيه و ساير كشورهای اروپايی می باشد]9[.

البت��ه در  مواردی نظي��ر حاملگی، كم خونی، فش��ارخون و هموفيلی 
زالودرمانی تجويز نمی شود. 

در بسياری از كش��ورها بطور وسيعی از زالودرمانی در كمك به پيوند 
عضو استفاده می شود. در شکل 4 استفاده از زالو در درمان بيماری ها 
و انگشتان پيوند زده شده با كمك زالو نشان داده شده است ]10[. آقای 
 San Diego متخصص علوم اعصاب از دانش��گاه  Kristan دكت��ر
تجرب��ه ای را در اي��ن رابطه مطرح كردند. در يکی از بيمارس��تان های 
ش��هر San Diego پرستار هنگام تعويض باند با قيچی، انگشت يك 
نوزاد را قطع نمود. عمل پيوند عضو انجام شد ولی موفقيت آميز نبود. 
يکی از پرس��تاران، دانشجوی سابق آقای دكتر Kristan كه در كالس 
های ايشان در رابطه با كاربرد زالودرمانی در پيوند اعضا آشنا شده بود، 
پيش��نهاد اس��تفاده از زالو را طرح می كند. آقای دكتر Kristan زالو را 
در اختيار ايشان قرار می دهد و خوشبختانه در انگشت پيوند زده شده 

بتدريج بهبود حاصل می شود.  

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

امروز چند شركت مهم دارويی با كمك باكتری و مخمر محصوالتی با 
پايه هيرودين توليد می كنند كه اين امر سبب حفظ زالوها شده است. 
تحقيقات انجام ش��ده روی بزاق زالو نشان داد كه زالوهای طبی دارای 
پتانس��يل توليد انواع متنوعی از آنزيم ها می باش��د ]11[ و وجود اين 
تركيبات در بزاق زالو سبب شده است كه از آن بعنوان بوتاكس طبيعی 
ياد شود. همچنين ماده بی حس كننده نيز تزريق می كند كه درد ناشی 

از گزش زالو را كاهش می دهد. 
در روسيه قرصی از زالو تهيه شده و نقش و مکانيزم عمل اين تركيبات 

با جزئيات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ]12[. 
 البته ع��الوه بر فوايد زالودرمانی موارد احتياط ني��ز وجود دارد كه بايد 
هنگام زالودرمان��ی درنظر گرفته ش��ود. در روده زالوهای طبی  باكتری 
Aeromonas sp. بعنوان يك همزيس��ت زيست می كند كه به هضم 
غذا كمك می كند ]13[. اين ميکروارگانيزم می تواند برای انسان بيماری 
زا باش��د و حتی در پيوند پوس��ت می تواند موجب رد پيوند شود ]14[ 
در تحقيقات انجام شده روی عمل های جراحی كه از زالو استفاده شده 
است، 20%  افراد عفونت باكتريايی Aeromonas را نشان داده اند. البته 

 Hirudo )1( ،سه گونه )B( و شکمی )A( شکل  3 .  سطح پشتی
  )3( H. orientalisو  H. medicinalis   )2( ،verbena

)برگرفته از]7[(
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با استفاده از درمان آنتی بيوتيکی می توان از بروز اين عفونت پيشگيری 
نمود]15.[ آنتی بيوتيك سيپروفلوكساسين بعنوان بهترين عامل موثر در 
 Hirudinaria درمان عفونت ناش��ی از باكتری های دو گونه زال��وی

manillensis و H. javanica معرفی 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 پزشکي 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 امکان انتقال 
آلودگي، خارج از مراكز دانش��گاهي اشاره شده به هيچيك از پزشکان 

مجوز زالودرماني داده نشده است.

تکثیر و پرورش زالوی طبی

در بس��ياری از كش��ورها عالوه بر بانك خون، بان��ك زالو وجود دارد 
و در بيمارس��تان های كشورهايی نظير اس��تراليا  بخش نگهداری زالو 
 Hirudo و  زال��و  درمان��ی  وج��ود  دارد.  گونه های  زال��وی  طبی
 Hirudinaria manillensis و   medicinalis، H. verbana
در كش��ورهای مختلف نظير فرانسه، انگلستان، آلمان، مالزی، اكراين و 
روس��يه پرورش داده می شوند و اين جانور بصورت استاندارد به بازار 
عرضه می ش��ود. گونه زالوی طبی H. medicinalis در گذش��ته در 
اروپا در طبيعت يافت می ش��د ولی ام��روزه جمعيت های آن كاهش 
يافته و بندرت در طبيعت يافت می ش��ود و توسط كنوانسيون  تجارت  
بين المللی گونه های  جانوران  و گياهان  وحشی  در معرض  خطر انقراض  
و نابودی  )CITES(بعنوان گونه در معرض انقراض قرار گرفته است. 
 H. اي��ن كاهش جمعيت س��بب وارد ك��ردن گونه های ديگ��ر نظير

verbana از تركيه و manillensis   Hirudinaria از آس��يا شده 
است و به احتمال زياد  H. verbana به طبيعت وارد شده است ]3[.

متاسفانه در كشور ما زالوهای مورد استفاده از طبيعت جمع آوری می 
ش��وند. در سال های اخير جمع آوری بی رويه زالوی طبی از طبيعت، 
توسعه فعاليت های كشاورزی و از بين رفتن زيستگاه های طبيعی گونه 
و استفاده از سموم شيميايی، اين گونه را در معرض خطر انقراض قرار 

داده است. 
درصورتيک��ه جهت جبران كاهش جمعيت اين گونه، تکثير و پرورش 
مصنوعی صورت نگيرد، نمونه های طبيعی منقرض خواهد شد. اتفاقی 
مشابه كه در اروپا در قرن 19 افتاد و بدليل برداشت بی رويه از طبيعت 
جمعي��ت زالوی طبی در اروپا بش��دت كاهش پيدا كرد. بدنبال كاهش 
جمعيت زالوی طبی در قرن نوزدهم، نياز به زالوی طبی با وارد كردن از 
ساير كشورها جبران شد. راه ديگر جهت جبران كاهش جمعيت زالوی 
طبی و تامين نياز جامعه، ايجاد مراكز پرورش زالو می باشد كه اين كار 

در فرانسه و آلمان انجام می شود. 
 Hildesheim بعنوان مثال در اواخر 1890 مزرعه پرورش زالوی نزديك
آلمان حدود 4 ميليون زالو پرورش می داد ]17[ و يا مركز bbez آلمان 
كه در حال حاضر معتبرترين مركز پرورش زالو می باشد. البته اين مراكز 
به ميزان زيادی روی زالوهايی كه از جنوب شرقی اروپا وارد می شوند 
تکيه م��ی كردند كه گونه وارداتیH. verbana اس��ت ]3[. از طرفی 
جمع آوری زالو از طبيعت همواره امکان انتقال بيماری های نظير ايدز، 
هپاتيت يا بيماری های ناشناخته زئونوتيك )مشترك بين انسان و حيوان( 
را فراهم می سازد و همواره بايد اين نکته را در نظر داشت: “زالوی آلوده 

نظير سرنگ آلوده متحرك می باشد”. 
در كشور عده ای غير متخصص با دراختيار قراردادن اطالعات اشتباه و 
طرح های توجيهی كه فاقد پشتوانه علمی می باشد، سعی در كسب درآمد 
از طريق مش��اوره و ترغيب مردم در پرورش زالو دارند. البته با توجه به 
نياز روزافزون جامعه به زالوهای پرورشی جهت مصارف پزشکی، تکثير 
و پرورش زالو و توليد زالوهای بهداش��تی امری ضروری است، اما اين 
امر بايد زير نظر مش��اورين مجرب و با اطالع رسانی دقيق از مشکالت 
و مزايای كار به افراد آموزش داده ش��ود. زالو موجودی شگفت انگيز با 
سيستم عصبی بسيار پيچيده است و برخالف وابسته نزديکش كرم خاكی، 
شرايط تکثير و پرورش پيچيده ای دارد كه ظرافت خاصی را می طلبد.  

گزارش ش��ده است كه در كشور بعضی از افراد پرورش زالو را بعنوان 
يکی از مشاغل خانگی درآمدزا مطرح كرده اند. حال اين سوال مطرح 
است كه چگونه موجودی كه تنها از خون تغذيه می كند و بطور مستقيم 
با س��المت جامعه در ارتباط اس��ت را می توان در خانه پرورش داد و 
منبع تغذيه آن در خانه چيست؟ حتی اگر بپذيريم كه اين امر امکان پذير 

است، چگونه می توان سالمت اين زالو را تضمين نمود. 
از طرفی سازمان هايی كه مجوز تکثير و پرورش را صادر می كنند می 
بايد دستورالعمل های بهداشتی را مالك قرار دهند. بعنوان نمونه يکی از 
مواردی كه در دستورالعمل ها تاكيد شده است: “ در تغذيه زالو نبايد از 

شکل5 . قرص تهیه شده از زالو در کشور روسیه ]12[ 
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خون هيچ جانوری استفاده شود”. به نظرپيشنهاد بسيار مناسبی است و با 
رعايت آن امکان انتقال بسياری از بيماری ها منتفی می شود، اما آيا می 
توان جانوری خونخوار را كه از ابتدا طبيعت آن با تغذيه از خون خلق 
شده است و در واقع بسياری از خواص دارويی آن هم بواسطه تغذيه از 

خون ميسر است را با ماده ديگری نظير جلبك تغذيه نمود؟!
زالو تنها موجودی اس��ت كه صرفا از بدو تولد از خون تغذيه می كند. 
در طبيع��ت در مراحل اوليه از خون دوزيس��تان و پ��س از آن از خون 

پستانداران تغذيه می كند. 
بنابراي��ن تنها راه كمك به حفظ گونه و توليد زالوهای س��الم، تکثير و 
پرورش مصنوعی زالو می باشد. از مزايای تکثير و پرورش زالوی طبی 

Hirudo orientalis می توان به موارد زير اشاره كرد: 
1-  با توجه به روند رو به رشد استفاده و جمع آوری گونه ها از طبيعت 
ممکن اس��ت نسل زالوی طبی ايران منقرض شود. با پرورش گونه در 

شرايط آزمايشگاهی به حفظ نسل گونه كمك می شود. 
2- از اهميت های پرورش زالو در ش��رايط آزمايش��گاهی، عدم امکان 
انتقال آلودگی به بيماران می باشد و يك منبع دائمی سالم و مطمئن برای 

مصرف كنندگان فراهم خواهد شد. 
3- با توجه به اينکه در موارد مختلف اندازه های متفاوتی از زالو مورد 
نظر است، پرورش زالو امکان دسترسی به سنين مختلف زالو را امکان 
پذير می سازد. بعنوان مثال در جراحی های صورت استفاده از زالوهای 

كوچکتر توصيه می شود.
 4- دسترس��ی به زالوی طبی در كليه فصول س��ال ميسر خواهد شد، 
درحاليکه برداش��ت زالو از طبيعت در فصل زمستان و حتی در بعضی 

موارد در فصل پاييز غير ممکن است. 
5- از طرفی توليد در مقياس وسيع امکان استخراج و  تحقيق روی تركيباتی 
 hirudin, calin, destabilase, dirustasin, bdellin, نظي��ر 
 hyaluronidase, tryptase inhibitor, eglins, factor Xa
 inhibitor, complement inhibitors, carboxypeptidase
A inhibitors, acetylcholine histamine-like و ساخت آنها 

را فراهم خواهد نمود. 

 قبل از شروع مطالعات در دانشگاه تهران هيچ اطالعاتی از شرايط تکثير 
 H. و پ��رورش زالوی طبی بومی ايران كه در س��ال 2005 با نام علمی
orientalis توسطUtevsky  و Trontelj  از مازندران گزارش شده 

است، در طبيعت و آزمايشگاه وجود نداشت]18[.
بنابراين در گام اول بمدت يکس��ال ش��رايط زيستی گونه در طبيعت با 
نمونه برداری ماهانه به مدت يکسال در دو زيستگاه بررسی شد ]19[.  
نتايج اين مطالعه نش��ان داد ارتباط مستقيم بين فراوانی گياهان آبزی و 
دوزيس��تان با زالو وجود داشته و از طرف ديگر دما نيز عامل مهمی در 

تکثير و پرورش زالو بشمار می آيد. 
سپس با توجه به شرايط متفاوت تکثير گونه در طبيعت با كارگاه، شرايط 

نگهداری، تغذيه و پيله گيری زالوها در آزمايش��گاه مورد بررسی قرار 
گرفت. زالوهای طبی كه هركدام دوجنسی هستند با لقاح متقابل  جفت 
گيری نموده، س��پس تخم ها را درون يك پيله اسفنج مانند می گذارند 
كه پس از مراحل تکوين بچه زالوها از پيله خارج می ش��وند. ميانگين 
وزن، ط��ول و قطر 48 پيله مورد بررس��ی به ترتيب 0,06 ±1,03 گرم، 

0,55±21,25 سانتيمتر و 0,3±12,33 گزارش شده است ]20[.  
البته ش��رايط پيله گذاری در گونه های مختلف متفاوت است. بعنوان 
مثال زالوی طبی مالزی Hirudinaria manillensis در گل پيله می 
گذارد، در حاليکه زالوهای طبی جنس Hirudo  در پوش��ش گياهی 
اطراف آب پيله می گذارندو بهمين دليل در تکثير و پرورش زالوی طبی 

ايرانی H. orientalis روی خزه قرار داده می شوند.  
به  منظور آشنايی با روند تکثير و پرورش گونه های ديگر زالوی طبی، 
همزمان از مراكز مختلف پرورش زالوهای طبی مالزی، انگليس، آلمان 
و دانشگاه San Diego بازديد بعمل آمد. البته با توجه به تفاوت های 
اين گونه ها با زالوی طبی ايرانی، تنها الگوهای كلی نگهداری و پرورش 

زالو مورد استفاده قرار گرفت. 
در نهايت با توجه به اطالعات بدس��ت آم��ده از اين گونه در طبيعت، 
مطالعه گونه در ش��رايط آزمايشگاهی و بازديدهای انجام شده از مراكز 
تکثي��ر و پرورش س��اير گونه های زالوی طبی، پ��رورش گونه ايرانی 
زالوی طبی Hirudo orientalis  طی سال های 1388 الی 1390 در 
آزمايشگاه و سپس از 1391 در مقياس نيمه صنعتی در مزرعه تحقيقاتی 

پرديس علوم دانشگاه تهران آغاز شد. 
اي��ن فعاليت ها منجر به ثبت بيوتکنيك تکثي��ر و پرورش زالوی طبی 
Hirudo orientalis در اداره مالکيت های صنعتی ش��د و بدنبال آن 
تاييديه علمی توسط دانشگاه تهران صادر شد. با توجه به اهميت كنترل 
بهداش��تی زالو و ضرورت تضمين سالمت آنها، آزمايش های ميکربی 
جهت تضمين سالمت زالوهای مورد استفاده، بکار گرفته شد. در نمونه 
های جمع آوری شده از طبيعت كه با خون تهيه شده از كشتارگاه تغذيه 
شدند انواع باكتری ها شامل برخی باكتری های بيماری زا مشاهد شد، 
درحاليکه در نمونه های پرورشی تغذيه شده با خون اسب تنها باكتری 
همزيست روده مشاهد شد ]21[. با توجه به اينکه زالو موجودی بسيار 
حس��اس اس��ت و در تکثير و پرورش آن ظرافت خاصی بايد در نظر 
گرفته ش��ود، س��وله مکانيزه تکثير و پرورش زالو نيز اخيرا در مزرعه 

پرديس علوم دانشگاه تهران مورد بهره برداری قرار گرفت. 
 با توجه به اهميت زالوی طبی و جهت ارائه راهکار و تبادل نظر با صاحب 
نظران در رابطه با مش��کالتي از قبيل كاهش جمعيت هاي طبيعي گونه 
و ضرورت تهيه نمونه هاي عاري از آلودگي جهت مصارف پزش��کي، 
همايش “زالو: زيست شناسي، زيست فناوري و كاربردها از تاريخ 28 الي 
30 بهمن ماه 1393” در دانش��کده 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 تکثير و پرورش زالو و نامگذار 

زالوی طبی  ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان
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زالوی طبی ايرانیHirudo orientalis  و دست اندركاران صاحب نظر 
از وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کي، 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، تکثير و پرورش، قوانين و استانداردهاي ارائه زالوي بهداشتي به 

مراكز درماني و استفاده درماني بحث شد.
هچنين در مراسمي جهت تقدير از آقاي دكتر Utevsky استاد دانشگاه 
 ، Hirudo orientalis اكراين بعنوان نامگذار گونه زالوي طبي ايراني

تنديسي به ايشان اهدا شد.
با توجه به ضرورت ايجاد كارگاه هاي تکثير و پرورش زالو در استان هاي 
مختلف،  تاكنون س��ه كارگاه تکثير و پرورش زالوي طبي ارائه ش��د و  
به كارشناسان ش��يالت مراكز استانها كه مسئول صدور مجوز تکثير و 
پرورش زالو مي باشند و همچنين افرادي كه مجوز تکثير و پرورش زالو 
را اخذ نموده اند و يا متقاضی آن می باش��ند، آموزش هاي الزم جهت 
تکثير 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 اندركاران و متخصصان از 
معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان 
شيالت ايران، دانش��گاه علوم پزشکي تهران،  سازمان حفاظت محيط 
زيست، پرديس علوم دانشگاه تهران و متخصصين از كشورهای لهستان، 
اكراين و آلمان تشکيل شد و در قطعنامه همايش موارد زير مصوب شد.
1. تش��کيل كميته زالوي طبي متش��کل از معاونت طب سنتي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي، 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 دامپزشکي و دانشکده علوم دانشگاه تهران،  با محوريت 
سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهت 
تدوين استاندارد توليد، تکثير، توزيع، نگهداري ودرمان و رعايت ايمني 
پس از مصرف براي تضمين س��المت 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 همايش درحال پيگيری اس��ت و استانداردها و 
دستورالعمل های مختلف توليد، ارائه، مصرف و امحاء زالوی مصرف 
ش��ده جهت ارائه زالوی بهداشتی و سالم به مصرف كنندگان در دست 

تهيه می باشد. 

پیشنهادها:

- اجتناب از زالو اندازی در مراكز نامعتبر
- حمايت از توليدكنندگان

-حفاظت از منابع جهت حفظ اين گونه ارزشمند و هديه طبيعت
- تالش جهت استخراج تركيبات

- اعتماد به فعاليت دانشگاهی در طب سنتی و توسعه سالمت جامعه
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