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 - چـاپ و انتشـار مطالـب مجلــه پــس 
منبـع  ذکـر  بـا  سـردبیر  از  اجــازه  کــسب  از 
مطالـب  از  اسـتفاده  هرگونـه  اسـت.  مجـاز 

اسـت. ممنـوع  منبـع  ذکـر  بـدون  نشـریه 
نویسـندگان،  عمـوم  از  نشـریه   -
دسـت اندرکاران  و   محققـان  و  مترجمـان 
می پذیـرد. نقـد  و  مقالـه  صنعـت  ایـن 

و  مقـاالت  در  منـدرج  نظـرات  و  آرا   -
مطالـب، لزومـًا مبّیـن رای و نظـر مسـئولین 

اسـت. آثـار  پدیدآورنـدگان  بـا  پاسـخگویی  مسـئولیت  و  اسـت  نبـوده  نشـریه 
- نشریه در رد و قبول، اصالح یا ویرایش و تلخیص مطالب رسیده، آزاد است.

گهـی  گهی  هـای درج شـده در نشـریه بـه عهـده صاحبـان آ - مسـئولیت محتـوای آ
بـوده اسـت و نشـریه هیچ گونـه مسـئولیتی در ایـن خصـوص نـدارد.

بیمـــاران  « بـــرای  رقیق کننـــده خـــون  تجویـــز داروهـــای  تاییـــد قطعـــی 
6  | کوویـــد-۱۹ 

فعالیـــت شـــرکت های فنـــاور در حـــوزه "پـــرورش زالـــوی طبـــی" رونـــق  «
می یابـــد | 7

کنیم؟ | 8 « کرونا استفاده  چگونه از زالو در اپیدمی فعلی 
افتتـــاح اولین مرکز توان افزایی و مهارت آمـــوزی ویژه »پرورش و تکثیر  «

کشـــور /  صنعت زالوی ایران »همکار ســـازمان« شد | 9 زالو« در 
حـــذف آئروموناس همزیســـت از مجـــرای روده زالو طبی با اســـتفاده از  «

تغذیه آنتـــی بیوتیک | 10
کشـــور: شـــرکت تعاونی اتحادیه پرورش دهندگان و  «  برای اولین بار در 

تولیدکنندگان زالوی طبی اســـتان اصفهان ثبت شد | 14
حمایـــت جهـــاد دانشـــگاهی اصفهان از صنعـــت تولید و پـــرورش زالو  «

15 |
کشـــاورزی غیر دولتـــی مرتبط با  « بهـــره بـــرداری از اولیـــن مرکز خدمـــات 

زالـــو در اصفهان | 16
خون استریل ویژه مزارع پرورش و تکثیر زالو | 16 «
کشتارگاهی | 18 « چالش ها و معایب خون  
چالش مرگ و میر الروهای تازه به دنیا آمده )قسمت اول( | 18 «
کشتارگاهی استریل نیست! | 20 « خون 
پـــرورش و تکثیـــر زالـــو یـــک علم مـــدرن و به روز اســـت نـــه تعصبات و  «

خرافـــات و باورهای 50 ســـال پیـــش | 21
 خون خـــواری ارتبـــاط مســـتقیمی با بلوغ جنســـی در زالـــوی طبی دارد  «

؟؟ | 22
روزنامه بلغاری مدعی شد زالو درمان التهاب   | 22 «
 چینـــی هـــا: زالـــو یـــک عامـــل پیشـــگیرانه در شـــیوع ویـــروس هـــای  «

ک مـــی باشـــد | 23 خطرنـــا
زالوهای مزرعه ولش انگلیس، هزاران انگشت پا را نجات داد | 24 «
کرونا ویروس با زالوی طبی ؟  | 25 « درمان 
زالو درمانی در منابع طب ایرانی | 26 «
صـــادرات 500 میلیـــون دالری آبزیان ایـــران در ســـال 98 منهای زالو/  «

صـــادرات عـــروس دریایی مقـــدم بر زالـــوی طبی | 28

فهرست

ی ایران
ت زالو

صنع
پروانه انتشار نشریه 

#تسهیل_صدور_مجوزها

کشــور بــه فــرد تولیدکننــده  نــگاه مجموعــه دولــت و مســؤولین 
بایــد نــگاه بــه یــک رزمنــده باشــد ...

کیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تســهیل صــدور مجــوز   بــا عنایــت بــه تا
کشــاورزی بــا همــکاری مؤثر  واحدهــای تولیــدی، ســازمان نظــام مهندســی 
کار از طریــق  کســب و  هیــأت مقــررات زدایــی و تســهیل صــدور مجوزهــای 
حــذف اســتعالمات غیرضــرور و بازنگــری در قوانیــن و ضوابــط مربوطــه بــه 
کار، روان ســازی  کســب و  دنبــال تســهیل صــدور مجوزهــا، بهبــود فضــای 
گــذاری و جلــب ســرمایه هــای  صــدور مجوزهــا، تســریع جریــان ســرمایه 

مردمــی اســت.

رهبر انقالب:



گاهی و  شروع بکار در هر نشریه علمی- پژوهشی، شبیه به طلوعی نوین در عرصه آ

کننده  که جایگاه چالش های بزرگ و تعیین  یستی  دانش است، به ویژه در زمینه علوم ز

می باشد. به لطف الهی شماره دیگری از مجله » صنعت زالوی ایران« انتشار می یابد و 

گفتگو  گرانمایه به  فرصتی دوباره دست داد تا به بهانه  انتشار  مجدد نشریه با خوانندگان 
بپردازم.

 مجموعه ی پیش رو نخستین مجموعه ی مقاالت علمی-تخصصی منتشره در 

چارچوب حوزه ی تخصصی زالو را در معرض دید دانشگاهیان و خوانندگان ایرانی قرار 

می دهد. تداوم انتشار نشریه بدون مشارکت متخصصان این رشته امکان پذیر  نخواهد 

بود. استقبال  شما با ارسال مقاالت علمی و تخصصی باعث شکوفائی این نشریه در 

یم مثل همیشه با ارسال مقاالت تخصصی  گردید. لذا انتظار دار جمع اندیشمندان خواهد 

که حاصل فعالیت های علمی ، تخصصی و پژوهشی شماست بر غنای علمی مجله 
بیافزائید. 

یکی از حسن های غیر قابل انکار انتشار مجالت علمی، امکان ارائه یافته ها و نتایج 

کرده باشیم. تحقیقات در آن است تا زکات علم خویش، یعنی نشر آن را ادا 

که تالش فراوانی در فراهم  گروه تخصصی زالو    در اینجا الزم است از همکارانمان در 

آمدن این شماره داشته اند، سپاسگزاری شود.

دکتر مهرداد مدرسی

یستی دکتری علوم جانوری و ز

سردبیر نشریه صنعت زالوی ایران
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کرونـا نظـام جهانـی را تحـت تأثیر قرار داده و بسـیاری  کـه پاندمـی ویـروس  در شـرایطی 
کـز علمـی  ازؼ فعالیـت هـا در ابعـاد مختلـف، زندگـی انسـانی را مختـل نمـوده اسـت، مرا
یجـی در سراسـر جهـان تـا بـا ابـداع روش های متناسـب از کندی و کاهش  و آموزشـی، ترو
رونـد ایـن فعالیـت هـا ممانعـت نماینـد، چـاپ نشـریات علمـی و پژوهشـی نیـز از ایـن 
قاعـده مسـتثنی نبـوده اسـت. ایـن نمونـه ای از تـالش های جامعه بشـری برای سـازگاری 
که سـال  یسـت محیطی اسـت. موضوعی  و تاب آوری در مقابل تهدید ها و مخاطرات ز
کشـاورزی و دامپـروری  یـج و امـوزش بخـش  هاسـت مـورد توجـه پژوهشـگران علـم و ترو
گاهـی در ایـن زمینـه قـدرت تـاب آوری  گرفتـه اسـت تـا بـا تولیـد علـم و ا و شـیالت قـرار 
دسـت انـدرکاران در زنجیـره تولیـد کشـاورزی را بـاال بـرده و بـه سـوی پایـداری سـوق دهـد 
و هـدف مـا هـم انتقـال علـم و تجربیـات بـزرگان و دانشـمندان صنعـت زالـوی جهـان بـه 
عالقـه منـدان حـوزه زالـو کشـور اسـت. تـالش همـه دسـت انـدرکاران مجلـه در ایـن راسـتا 
کـه در فرآینـده انتشـار مجله، همواره دو موضوع مورد توجـه قرار گیرد. موضوع  بـوده اسـت 
کـه بر اسـاس اصول و موازین علمی تهیه شـده  اول انتخـاب و چـاپ مقـاالت بـا کیفیـت 
اسـت و موضـوع دوم تسـریع در پذیـرش و داوری مقـاالت، بدیهـی اسـت رسـیدن بـه ایـن 
کـز علمی مرتبط  دو مهـم، بـدون تـالش همـکاران فعـال در دفتـر مجله و حمایت سـایر مرا

میسـر نبوده اسـت.
کـه شـمارة 5 ، سـاِل چهـارم فصلنامـه صنعـت زالـوی ایـران را بـه  یم  کالم آخـر مسـرور
گیـرد ضـروري بـود از چـاپ دیرهنـگام آن در  هنـگام در اختیـار عالقـه منـدان قـرار مـی 
سـال 99 خدمـت همـه شـما مشـترکین عذرخواهـی نماییـم. همچنیـن از نویسـندگان و 
کـه در انتشـار فصلنامـه بـا مـا همـکاري داشـته انـد، تشـکر مـی نماییـم و  داوران محتـرم، 
کـه مـا را در آینـده از رهنمودهـاي خـود بهـره منـد سـازند و ایـن روحیـه تعهـد  امیـد اسـت 
و همـکاری بیـن همـکاران در اینـده نیـز پایـدار باشـد و بتوانیـم جایـگاه علمـی صنعـت 

کشـور را حفـظ نماییـم. زالـوی 
و من اهلل توفیق

سعید صفوی پور
مدیر مسئول نشریه
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بـودن  اثـر  بـی  تاییـد  از  کرونـا  سـتاد  علمـی  کمیتـه  رییـس 
یـد-۱۹ خبـر داد  کوو داروهـای انتخابـی بـرای درمـان مبتالیـان بـه 

گفـت:  و 
کـه برخـی از بیمـاران بسـتری بـه  مطالعـات مـا نشـان می دهـد 
از  اسـتفاده  رو  ایـن  از  فـوت می کننـد؛  دلیـل لختـه شـدن خـون 
کشـور وارد شـده  داروهـای ضـد انعقـاد خـون در پروتـکل درمانـی 
اسـت و بـر ایـن اسـاس همـه بیمـاران بسـتری ملـزم بـه اسـتفاده از 

ایـن داروهـا هسـتند.

زالوی طبی داروی طبیعی درمان کرونا ؟!
میـر  و  مـرگ  بـاالی  میـزان  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
 19-COVID ویـروس  گیـری  همـه  اقتصـادی  عظیـم  عواقـب  و 
نیـاز بـه درمـان فـوری دارد، امـروزه توسـعه روشـهای درمانـی طـب 
کـورو ویـروس  سـنتی مؤثـر مـی توانـد مهمتریـن عارضـه عفونـت 
کـه  کاهـش دهـد. افـرادی  کـه منجـر بـه ایجـاد مـرگ مـی شـود را 
دارای بیمـاری پایـه هسـتند مثـل ذات الریه ، نارسـایی تنفسـی و 
سـکته هـای مغـزی یـا قلبـی در برخی از بیمـاران مبتال به عفونت 
بالینـی،  تصویـر  تحلیـل  و  تجزیـه  کنـد.  مـی  بـروز   19-COVID
آزمایشـگاهی و پاتوآناتومیـک آسـیب ویـروس COVID-19 طبـق 
کـه در پاتوژنـز بیمـاران مبتـال بـه انعقـاد  گزارشـات نشـان مـی دهـد 
دارد.  وجـود  داخلـی  فیبرینوژنـز  و  مزمـن(   DIC( عروقـی  مزمـن 
پیشـگیری از ایـن فرایندهـا، درمـان زودرس بـا اسـتفاده از روش 
سیسـتمیک زالـو درمانـی )SMP( یـا هیرودوتراپـی اسـت، زالـوی 
طبـی کـه دارای حـدود 30 نـوع آنزیـم، پلی پتتید و اثـر درمانی موثر 
بـر لختـه هـا دارد، از جملـه اثـرات ضـد انعقـادی و ترومبولیتیـک 
قـوی، مـی توانـد از بـروز عـوارض شـدید کرونا پیشـگیری و از مرگ 

کنـد. جلوگیـری 

از  چینـی  دانشـمندان  کـه   اسـت  داده  نشـان   تحقیقـات 
کـه درمرحلـه اول هپاریـن  یافـت  موسسـه بیوتکنولـوژی پکـن، در
و  شـود  مـی  اسـتفاده  جدیـد  درمـان  بـرای  کـه   ، انعقـادی  ضـد 
کروناویـروس، باعـث عـوارض ثانویـه در بیمـاران مبتـال  عفونـت 
یـد -19 شـده اسـت، در نتیجـه ملـزم به اسـتفاده از درمان  کوو بـه 
هـای طبیعـی ماننـد زالـو در درمـان شـده انـد، ایـن تحقیقـات در 
نشریه medRxiv در ماه می 2020 چاپ شده است. مشاهدات 
یه را با حل لخته  چینـی هـا بـا درمان زالو نشـان داد که عملکـرد ر

کاهـش التهـاب شـده اسـت.   هـاي خـون بهبـود بخشـید و 
درمـان  در  را  زالـو  چـرا  کـه  آیـد  مـی  پیـش  سـوال  ایـن  حـال 
کنیـم؟ مزایـای زیـر r-hirudin بـزاق زالـو  کرونـا اسـتفاده  بیمـاری 

داد: نشـان  هپاریـن  بـه  نسـبت 
نـدارد،  خاصـی  وابسـتگی  وجـه  هیـچ  بـه  آن  عملکـرد   •
کـه یـک سـازنده هپاریـن اسـت. از ایـن رو،   ، III آنتـی ترومبیـن
هیرودیـن را مـی تـوان در بیمـاران مبتـال بـه کمبـود؛  آنتـی ترومبین 

کـرد. تجویـز   III
کـت را بـه هـم وصـل یا  • هیرودیـن ضـد انشـقاق اسـت کـه پال
کـت  کتـور پال کتورهـای هپاریـن ماننـد فا کنـد، فا غیرفعـال نمـی 

گـذارد.  4. ایـن تأثیـر نمـی 
کـه وزن  آزاد  کـه برخـالف ترومبیـن  • مشـخص شـده اسـت 
باالیـی دارد، آنزیـم  دیگـری درگیـر می شـود. اما هیرودین به دلیل 
کـم ، می توانـد به عنوان  ویژگـی هـای سـاختاری و وزن مولکولـی 
بـه  نسـبت  بهتـری  عملکـرد  و  کنـد  مسـدود  را  ترومبیـن  بخشـی 

داروهـای ضـد انعقـادی موجـود در بـازار دارد.

تایید قطعی تجویز داروهای رقیق کننده خون برای 
بیماران کووید-۱۹
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یجـی خـود، حـوزه شـیالت و آبزیـان را  سـنتی در بیانیه هـای ترو
یکـی از حوزه هـای دارای ظرفیـت قابـل توجـه اقتصـادی معرفـی 
ترغیـب  را  خـالق  و  فنـاور  دانش بنیـان،  شـرکت های  و  می کنـد 
کـه اسـتفاده از فنـاوری در ایـن حـوزه را مـورد توجـه  کـرده اسـت 

قـرار دهنـد.
کرد:  محمدحسـن عصـاره؛ دبیـر این سـتاد در این  بـاره اظهار 
بـا  درمـان،  از  حـوزه  ایـن  روش هـای  از  دیگـر  بسـیاری  به خـالف 
توجـه بـه تمـاس مسـتقیم ایـن موجـود )زالـو( بـا خـون انسـان، باید 
تولیـد و تکثیـر و  روشـهای درمانـی  مرتبـط بـا آن منطـق بـا اصـول 

بهداشـتی و اسـتانداردهای پذیرفته شـده بین المللـی باشـد.
و  علـوم  توسـعه  سـتاد  جلسـه  یکصدونهمیـن  مصوبـه  پیـرو 
فنـاوری گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی مبنـی بـر تشـکیل کمیته 
و  ایرانـی  طـب  دفتـر  نماینـدگان  همـکاری  بـا  طبـی  زالـوی  ملـی 
سـازمان  پزشـکی،  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  مکمـل 
از  حفاظـت  سـازمان  دامپزشـکی،  سـازمان  ایـران،  شـیالت 
یسـت، دانشـگاه علوم پزشـکی تهران، دانشـگاه تهران،  محیط ز

کمیتـه در سـازمان غـذا و دارو تشـکیل شـد. ایـن 
کمیتـه ملـی زالـوی طبـی از جملـه اقداماتـی اسـت  تشـکیل 
کـه بـا هـدف سـامان بخشـیدن بـه وضعیـت ایـن گونه ارزشـمند، 
و  طبـی  زالـوی  بـا  مرتبـط  دسـتورالعملهای  تصویـب  و  اصـالح 
یـج تجاری سـازی و ورود شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان بـه  ترو

فعالیت شرکت های فناور 
در حوزه "پرورش زالوی 

طبی" رونق می یابد
کمیته ملی زالوی طبـــی از جمله اقداماتی اســـت  « تشـــکیل 

گونـــه  کـــه بـــا هـــدف ســـامان بخشـــیدن بـــه وضعیـــت ایـــن 
بـــاارزش و ترویـــج، تجاری ســـازی و ورود شـــرکت های فنـــاور و 
گرفته اســـت؛ قیمت هر  دانش بنیـــان بـــه این حـــوزه صـــورت 
کـــز درمانی اروپا نزدیـــک به ۱۰  عـــدد زالـــوی طبی در برخـــی مرا

اســـت. یورو 
گروه اجتماعی خبرگزاری تسـنیم؛ تشـکیل کمیته  گزارش  بـه 
کـه بـا هـدف سـامان  ملـی زالـوی طبـی از جملـه اقداماتـی اسـت 
یج، تجاری سـازی  گونه باارزش و ترو بخشـیدن به وضعیت این 
ایـن حـوزه صـورت  بـه  و دانش بنیـان  فنـاور  ورود شـرکت های  و 

گرفته اسـت.
مالـی  گـردش  دارای  آن  فرآورده هـای  و  زالـو  تجـارت 
گونـه ارزشـمند در برخـی  ایـن  از  قابل توجهـی اسـت و هـر عـدد 

می رسـد. فـروش  بـه  یـورو   10 تـا  پـا  ارو درمانـی  کـز  مرا
گیاهـان دارویـی و طـب   سـتاد توسـعه علـوم و فناوری هـای 
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گرفتـه اسـت. ایـن حـوزه صـورت 
کمیتـه و مجـری  معصومـه ملـک اسـتاد دانشـگاه و دبیـر ایـن 
مناطـق  در  تکثیرشـده  زالوهـای  رهاسـازی  تحقیقاتـی  طـرح 
ایـن  در  صورت گرفتـه  فعالیت هـای  تشـریح  در  حفاظت شـده 
گسـترده از روش های درمانی مرتبط  کرد: اسـتفاده  زمینه، اظهار 
گذشـته رایـج بـوده اسـت،  کشـور مـا از دوران و اعصـار  بـا زالـو در 
کشـور  ولـی جمـع آوری غیراصولـی زالوهـای طبـی از طبیعـت در 
مـا، ایـن گونـه را تـا مرز انقراض پیش برد. فعالیت طیف وسـیعی 
از افـراد در ایـن زمینـه و وجـود نگرانی هـای مشـخص بهداشـتی و 

کنیـم یعنـی  کار فقـط بایـد مصونیـت خـود را تقویـت  انجـام ایـن 
بـرای جلوگیـری از آلودگـی هـا پیشـگیری های موثر انجـام دهیم،
فـرد  هـر  را  وزن خـود(  بـه  )بسـته  کثـر 5-10 جلسـه  بایـد  حدا
اعمـال  را مرتـب  ایـن درمـان  و سـپس  انجـام دهیـد  زالودرمانـی 
کننـده اسـت. بـه  کنیـد. زالـو بـرای بـدن مـا ضـد عفونـی  و تکـرار 
کـه در بـدن مـا، مثـل یـک خانـه بـزرگ،  همیـن دلیـل مهـم اسـت 
تقویـت  را  خـود  بـدن  کند.بیاییـد  مـی  کار  درسـت  چیـز  همـه 
کوروناویـروس بـه سـراغمان نخواهـد آمـد.  کنیـم و هیـچ ویـروس 
وزارت  سـوی  از  )زالودرمانـی(  هیرودوتراپـی   ،2020 گوسـت  آ در 
کوروناویـروس در سراسـر روسـیه تاییـد  بهداشـت در طـرح درمـان 

شـد.

پـرورش  و  تکثیـر  یـج  ترو و  لـزوم سامان بخشـی  یسـت محیطی،  ز
زالـوی سـالم را ضـروری می سـازد.

طبیعـت،  از  جمع آوری شـده  زالوهـای  از  اسـتفاده  ملـک، 
تغذیـه زالـو از خون هـای ناسـالم و واردات زالـوی غیربهداشـتی 
در  کـرد:  بیـان  و  برشـمرد  حـوزه  ایـن  آسـیب های  جملـه  از  را 
در  گونـه  ایـن  رهاسـازی  و  زالـوی طبـی  تولیـد  سـال 1394 طـرح 
فنـاوری  و  علـوم  توسـعه  سـتاد  به کمـک  طبیعـی  عرصه هـای 
گیاهـان دارویـی و طـب سـنتی ارائه شـد. بـا حمایت این سـتاد، 
گرفـت و زالوهـا  مطالعـات ژنتیکـی و جامـع در ایـن زمینـه انجـام 
در شـرایط اسـتاندارد و بهداشـتی جهت رهاسازی تولید شدند.

چگونه از زالو در اپیدمی 
فعلی کرونا استفاده 

کنیم؟
گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، در حـال بـا بازگشـت مـوج  بـه 
یـادآوری  شـما  بـه  خواهـم  مـی  کوروناویـروس،  موضـوع  بـه  سـوم 
کـه ایـن عفونـت ویروسـی سـالها بـا انسـانیت خواهـد مانـد.  کنـم 
کـه زندگـی را بـا هـم بـدون هیـچ تهدیـدی  بنابرایـن مهـم اسـت 
کنیـم و ادامـه دهیـم، بـرای  بـرای خودمـان و همراهانمـان ایجـاد 
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گـزارش روابـط عمومـی  گـزارش صنعـت زالـوی ایـران و بـه  بـه 
مجـوز  پژوهشـی،  و  آموزشـی  فنـی،  معـاون  از  نقـل  بـه  سـازمان 
نخسـتین مرکـز توان افزایـی و مهارت آمـوزی در زمینـه ی پـرورش و 

کشـور؛ در اسـتان اصفهـان صـادر شـد. تکثیـر زالـوی طبـی 
 در راسـتای شـعار جهـش تولیـد مقـام معظـم رهبـری بـاز هـم 
کشـور  که توانسـتیم برای اولین بار در  کریم و مفتخریم  خدا را شـا
یـژه پـرورش و  مجـوز اولیـن مرکـز تـوان افزایـی و مهـارت آمـوزی ِو
تکثیـر زالـوی طبـی را اخـذ نماییـم. مهـارت آمـوزی و شناسـایی 
)همـکار  آمـوزی  مهـارت  و  افزایـی  تـوان  کـز  مرا دهـی  سـامان  و 
کارشناسـان عضـو  سـازمان( بـا هـدف آمـوزش و افزایـش مهـارت 
سـازمان بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای موجود در بخش کشـاورزی 
یکـرد تقاضـا محـوری، متکـی بـه بخـش خصوصی  اسـتان و بـا رو

و منتـج بـه اشـتغال مـی باشـد.  
بـا  فعالیـت،  پنجـم  دوره  در  مهندسـی  نظـام  سـازمان   
کـردن امـور و تجدید نظر در سیاسـت  یکـردی جدیـد و مردمـی  رو
هـای آموزشـی قبلـی، سیاسـت آموزشـی جدیـد را از آمـوزش های 
"ادبیـات محـور" بـه آمـوزش هـای "مهارت محـور" تغییر داداسـت
کـه هـدف اصلـی آن انتقـال مهارت  در اجـرای ایـن سیاسـت 

کشـاورزی در مـزارع اسـت، مـی  کار بسـتن علـوم و دانـش  و بـه 
ور  بهـره  پیشـرفته،  واحدهـای  صاحبـان  بـا  تعامـل  در  بایسـت 
و مـدرن بخـش خصوصـی و تعاملـی هدفمنـد و بـه منظـور هـم 
کـز مهـارت  پیونـدی و همیـاری بیشـتر ایـن واحدهـا بـه عنـوان مرا
آمـوزی و تـوان افزایـی انتخـاب و اعضـای متقاضـی بـا حضـور در 
کـه  کـز بـه صـورت عملـی مهـارت آمـوزی را تجربـه نماینـد  ایـن مرا
کنـون بیـش از ۱۰۰ مرکـز مهـارت آمـوزی و تـوان  در همیـن راسـتا تا

کشـور راه انـدازی شـده اسـت.   افزایـی در 
انجـام  بـا  سـازمان؛  همـکار  مرکـز  ایـن  اسـت  ذکـر  شـایان 

نظیـر: فعالیت هایـی 
- آموزش تخصصی پرورش و تکثیر زالوی طبی

یابـی  ارز و  کارشناسـی  فنـی مشـاوره ای،  ارایـه ی خدمـات   -
فنـی و اقتصـادی واحدهـای پـرورش و تکثیـر زالـوی طبـی

بـا  زالـو  حـوزه  پژوهشـی  فعالیت هـای  توسـعه  و  تحقیـق   -
دانشـگاه ها   همـکاری 

و ...
نقـش به سـزایی در آمـوزش و توانمندسـازی عالقه منـدان بـه 

پـرورش و تکثیـر زالـوی طبـی در سـالیان اخیـر داشـته اسـت.

افتتاح اولین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی 
ویژه »پرورش و تکثیر زالو« در کشور /  صنعت زالوی 

ایران »همکار سازمان« شد
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توسـط  می شـود،  گفتـه  کـه  همانطـور  هیرودوتراپـی، 
اجبـاری  اندوسـیمبیونت  ازآئروموناس؛کـه  ناشـی  عفونت هـای 
 %7  -20 در  آئرومونـاس  بـا  عفونـت  می شـود،  محسـوب  زالـو 
بیمـاران تحـت درمـان بـا زالـو پـس از جراحـی ترمیمـی مشـاهده 
ایمپلنـت مجـدد  مـوارد احتمـال موفقیـت  ایـن  شـده اسـت؛در 
کاهـش می یابـد. بنابرایـن، آنتـی  تـا %30  یـا زنـده مانـدن فلـپ 1 
بیوتیک هایـی ماننـد سفالوسـپورین ها یـا فلوئوروکینولون هـا طـی 

می شـوند.  تجویـز  پیشـگیرانه  درمـان 
کاهـش خطـر عفونـت، سـعی شـده اسـت بـا تغییـر  به منظـور 

که قسمتی از آن را با عمل جراحی جدا  Flap -1- زبانه، توده ای از بافت 
کرده و جهت پیوند به قسمت دیگر بدن بکار می برند.

مکـرر آب مخـازن زالـو و غوطـه ور کردنآنهـا در اسـید هیپوکلریک 
را  زالـو  از  خـارج  و  داخـل  آئروموناسـدر  تعـداد  بیوتیـک،  آنتـی  و 
حـذف یـا کاهـش دهنـد، امـا ایـن روش هـای درمانی بـرای از بین 
کتریایـی داخلی زالو کافی نبودند. .پیشـگیری ضد  بـردن فلـور با
کتری هـای باقی مانـده در دسـتگاه گوارش الزم  میکروبـی بـرای با
اسـت تـا زالوهـا بـرای درمـان بیمـاران مناسـب شـوند و از تشـکیل 
جلوگیـری  عفونـت  منبـع  به عنـوان  آنهـا  داخلـی  کتری هـای  با

شود.
آئرومونـاس  سـرکوب  بـرای  تـالش  مطالعـه  ایـن  از  هـدف 
محلـول  بـا  زالـو  مصنوعـی  تغذیـه  طریـق  از  اندوسـیمبیوتیک 
آنتـی بیوتیـک عـاری از خـون، بـا هـدف نهایـی حـذف نیـاز بـه 

حذف آئروموناس همزیست از مجرای روده زالو 
طبی با استفاده از تغذیه آنتی بیوتیک
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کـه عامـل  کسـی در بیمـاران بود.سیپروفلوکساسـین،  کموپروفیال
ایـن  نتیجـه  در  عفونـت  از  پیشـگیری  و  درمـان  در  انتخابـی 
کـه مسـتعد  ارگانیسـم ها اسـت، پـس از آزمایـش اولیـه نشـان داد 

اسـت زالـو  بـا  آئروموناسـمرتبط  پذیـرش 

تغذیه مصنوعی
تغذیـه  محفظـه  یـک  شـامل  مصنوعـی  تغذیـه  دسـتگاه 
کـه برای  کتـی بـود  شیشـه ای شـبیه قیـف خـار خـار معکـوس بـا ژا
گـرم در  کنتـرل دمـا افـزوده شـد )شـکل 1(. محفظـه بـا جریـان آب 
گـرم شـد.این دسـتگاه از   38 -40 0C کـت خارجـی تـا دمـای ژا
کامـال بسـته در کالهـک آن، درون یـک ظرف  طریـق یـک سـوراخ 
کلرزدایـی  کـه 100 میلـی لیتـر آب  پالسـتیکی 250 میلـی لیتـری 
در  پارافیلـم   شد.غشـای  وارد  بـود،  شـده  اضافـه  آن  بـه  شـده 
از  تغذیـه  شـد.محلول  کشـیده  معکـوس  قیـف  پایینـی  بخـش 
 g/L 2 آرژنین در g/L طریـق لولـه قیـف اضافـه شـد.این محلـول
گـوس بـرای زالـو شـناخته می شـود  کـه محـرک فا NaCl  6/4 بـود 
 100 mg/L بـرای آزمایش هـای ضـد عفونـی، محلـول مشـابه بـا .
سیپروفلوکساسـین تکمیل شـد. واحدهای انتقال منسـوخ خون 
یابـی آمادگـی زالوهـا بـرای خـوردن خـون پـس از  انسـان جهـت ارز
گـوس مصنوعی شـد.پس از تغذیه،  درمـان، جایگزیـن محـرک فا
کلـر اسـتریل  گانـه در آب لوله کشـی بـدون  زالوهـا بـه صـورت جدا
ی سیپروفلوکساسـین با غلظت mg/L 20 نگهداری شـدند  حاو
قـرار  بررسـی  مـورد  کتریایـی  با آلودگـی  بـرای  به صـورت دوره ای  و 

گرفتنـد.

آزمایش باکتری شناسی
نمونه هـا از آب ظـروف نگهـداری، از سـطح خارجـی زالوهـا 
گرفتـه  گوارشـی آنهـا و از محلـول تغذیـه  و همچنیـن از مجـرای 
شـد.زالوها توسـط غوطـه وری در اتانـول 70% بـه مـدت 1 دقیقـه 
ضـد عفونـی شـده و سـپس بـه آب مقطـر اسـتریل منتقـل شـدند.

هـدف از ایـن کار اطمینـان از عـدم تداخـل آالینده های خارجی 
کشـت روده بـود. در محیـط 

و  گـوارش  مجـرای  بـه  الـکل  ورود  از  جلوگیـری  به منظـور 
مقعـد،  یـا  دهـان  طریـق  از  روده  محتـوای  ترشـح  از  جلوگیـری 
بندهایـی بـه انتهـای پروگزیمـال و دیسـتال )حـدود 3-2 میلـی 
گرفتـه شـد،  متـر( زالـو زده شـد.از سـطح خارجـی زالوهـا سـواب 
سـپس 10 میلی متـر دور از مکنـده قدامـی بـرش عرضـی زده شـد، 
یـک  کتریولوژ با حلقـه  یـک  از  اسـتفاده  بـا  محصـول  مایعـات  و 
یکبـار مصـرف 10 میکرولیتـری جمـع آوری شـدند. بـه محصـول 
وارد شـده اسـت. بـرش دوم حـدود 2 میلی متـر نزدیـک بـه مکنده 
نمونه بـرداری  یـک حلقـه  بـا  روده  از محتویـات  و  ایجـاد  خلفـی 
شـدند،  تلقیـح  گوسـفند  خـون  گار  آ  %5 ی  رو بـر  شـد.نمونه ها 
در دمـای 0C 37 انکوبـه شـدند و پـس از 24 و 48 سـاعت مـورد 
در  کـه  مثبـت  کسـیداز  ا گرفتند.ارگانیسـم های  قـرار  بررسـی 

کردنـد. رشـد  شـده  تخمیـر  گلوکـز  گارو  آ مک کانکـی2  محیـط 
2- MacConkey agar

که با سیپروفلوکساسین )mg/L 100( درمان شدند.  جدول 1- وجود آئروموناس در زالوهایی 

 وعده غذایی خون دریافتnوعده غذایی خون ارائه شده
 موجودات زندهآئروموناسشده

دیگر

6۱۰۰در هفته اول

3۱۱4۰2در هفته دوم

۱۰۱۰۰6در هفته سوم

۹۹۰۱در هفته چهارم

34۰۹ )6۱%(56کل

شکل 1- شماتیک اتاق تغذیه مصنوعی زالو.
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نتایج
تقریبـا 80%زالوهـا هنـگام تغذیه مصنوعی یا از خون انسـان یا 
از محلول/NaClآرژنیـن بـا آنتـی بیوتیـک یـا بـدون آن، حریصانـه 
بـا  ضدعفونـی  نشـده،  تغذیـه  زالـوی   106 از   %94/4 خوردنـد.در 
کتری در سـطح خارجـی نمونه ها  اتانـول 70% باعـث شـد هیـچ با
رشـد نکنـد. بـا وجود این، ایـن روش همانطور که انتظار می رفت 

باعـث مـرگ زالو شـد.
کـه فقـط بـا محلول/ آئرومونـاس در 57 مـورد از 80 زالـو شـاهد 
امـا  شـد؛  شناسـایی  شـدند،  تغذیـه   )% NaClآرژنیـن)71/3 
سیپروفلوکساسـین   بـا  درمـان  تحـت  56زالـوی  از  یـک  هیـچ  در 
نشـده  درمـان  شـاهد  زالوهـای   35 در  نشـد.  مشـاهده 
کتـری در روده یافـت شـد، امـا در محصـول یافـت  )61/4%(، با
کتری ها در 9 زالـو )15/8%(بـه محصـول محـدود شـدند،  نشـد؛با
در حالی کـه در 13 زالـو )22/8%(هـم در محصـول و هـم در روده 

داشـتنند. وجـود 
خـون، از طریـق تغذیـه مصنوعـی، بـه 56 زالـوی تحـت درمان 
بـا آنتـی بیوتیـک تغذیـه شـد.34 تا از آنهـا4-1 هفته پـس از درمان 
کردنـد، درحالی کـه 22 زالـو در 2 هفتـه اول از تغذیـه  خـون تغذیـه 
کالبدشـکافی و از نظرآئروموناس  کردنـد. تمام 56 زالو  خـودداری 
بررسـي شـدند.همه منفی بودند )جدول 1(. همچنینآئروموناس 
کـه زالـو طـی آزمایـش در آن نگهـداری می شـد، مشـاهده  در آبـی 

نشد.
ده زالـوی تحـت درمـان بـا آنتـی بیوتیـک به صـورت مجـزا در 
ی سیپروفلوکساسـین بـا  کلـر اسـتریل حـاو کشـی بـدون  آب لولـه 
غلظـت mg/L 20 نگهـداری شدند.سـه زالـو پـس از 2 مـاه، سـه 

زالـو پـس از 3 مـاه مردنـد و چهـار زالـو تـا 4 مـاه زنـده ماندنـد.
از   NaCl آرژنیـن   نمونـه   15 از  یـک  هیـچ  در  آئرومونـاس 
کـه بـرای تغذیـه زالوهـای تحـت درمـان بـا آنتـی  اتاق هـای تغذیـه 
بـود، مشـاهده نشـد؛ در حالی کـه سـایر  بیوتیـک اسـتفاده شـده 
زالوهـا  ایـن  از  از 56(   9( در %16  میکروارگانیسـم های محیطـی 
هفتـه   1-4 کـه  درمـان  تحـت  زالوهـای   %  26/5 شـد.از  یافـت 
محیطـی  کتری هـای  با کردنـد،  مصـرف  خـون  درمـان  از  پـس 
کتـروم3و برخـی از قارچ هـای رشـته ای نیـز جـدا شـد  کروبا مانندا
کـه زالوهـا  )داده هـا نشـان داده نمی شـود(. تمـام 106 نمونـه آبـی 
قبـل از درمـان در آنهـا نگهـداری شـده بودند، بـه آئروموناس آلوده 
بودنـد. گونـه غالـب توسـط کیـت20NE API ، آئروموناس سـوبریا 

شـناخته شد. 

بحث
3- Ochrobactrum

رابطـه  طبـی  زالـوی  کـه  اسـت  شـده  پذیرفتـه  کلـی  به طـور 
کـه در روده زالـو  کتـری آئرومونـاس دارد،  همزیسـتی اجبـاری بـا با
آنزیم هایـی  در   )1( همزیسـت:  کتری هـای  می کنند.با زندگـی 
نقـش  کـه  دارنـد،  تاثیـر  آمیالزهـا  و  لیپازهـا  پروتئازهـا،  ماننـد 
کـه  یتامین هـای کمپلکـس B را  عمـده ای در هضـم دارنـد، )2( و
کـم هسـتند، فراهـم می کننـدو )3( مـواد ضـد میکروبـی  در خـون 
جلوگیـری  دیگـر  کتری هـای  با رشـد  از  کـه  می کننـد،  ترشـح 
می کنـد و در نتیجـه عفونـت را بـه تاخیـر می اندازنـد تـا زالـو بتواند 

کنـد. بـرای مـدت طوالنـی ذخیـره  را  خـون 
کتری های استعمارکننده،  در مطالعات قبلی، در فنوتیپ با
را  مدیسـینالیس  هیـرودو  از  آئرومونـاس  جدایه هـای  همگـی 
کردنـد. در مقابـل،  آئرومونـاس هیدروفیـال طبقه بنـدی  به عنـوان 
یـه رایج تریـن  کاو کـه آئرومونـاس  یافتنـد  مک کـی4 و همـکاران در
کسـونومیک مولکولی،  گونه اسـت. با اسـتفاده از تکنیک های تا
کن  سـا زالـو  واحـد  جمعیـت  رودۀ  در  کـه  ازآئرومونـاس  گونـه  دو 
کردیـم؛ آئروموناس ورونیکـه از نظر فنوتیپی  می شـوند، شناسـایی 
سـازگار  مدیـا  آئرومونـاس  و  سـوبریا  بیـووار  ورونـی  آئرومونـاس  بـا 

اسـت.
بـا  درمـان  تحـت  زالوهـای  تمـام  در  حاضـر،  مطالعـه  در 
انسـان،  خـون  بـا  تغذیـه  بـا  آن  متعاقـب  و  سیپروفلوکساسـین 
4- Mackay
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کاهـش  شناسـایی  غیرقابـل  سـطوح  بـه  هفتـه   4 تـا  آئرومونـاس 
آئرومونـاس  تکثیـر  بـا  معمـوال  خـون  غذایـی  وعـده  یـک  یافتنـد. 
کـه  کتری هـا نـه در آبـی  در روده دنبـال می شـود.  به عـالوه ایـن با
زالـو در آن نگهـداری شـده بـود و نـه در محلـول خـون یـا آرژنیـن 
که  اتاقـک تغذیـه یافـت شـدند. مشـاهدات اخیـر نشـان می دهد 
آئرومونـاس بـه تعـداد قابـل تشـخیص در قسـمت های دهانـی یـا 

نداشـت. وجـود  زالـو  بـزاق 
کتری هـای داخـل  کرده انـد با گـروه تحقیقاتـی تـالش  چندیـن 
کننـده  آنتـی بیوتیـک و ضدعفونـی  بـا  از خـارج  را  زالـو  و خـارج 
کتری هـا از سـطح  از بیـن ببرنـد و فقـط موفـق بـه از بیـن بـردن با

خارجـی زالـو شـدند. 
غیـر  شـرایط  در  زالـو  مصنوعـی  تغذیـه  مطالعـه،  ایـن  در 
و  کتری هـا  با کـه  ایـن احتمـال وجـود دارد  انجـام شـد.  اسـتریل 
قارچ هـای موجـود در روده زالوهـا پـس از درمـان بـا آنتـی بیوتیـک 
گرفتـه باشـند. بـا وجـود ایـن، بـه همـان  یسـت منشـا  از محیـط ز
باشـند  میکروارگانیسـم هایی  آنهـا  کـه  اسـت  امکان پذیـر  انـدازه 
کـه معمـوال در نتیجـه حساسـیت بـه اجـزای خـون یـا مـواد ضـد 
کـم  بسـیار  مقادیـر  در  آئرومونـاس،  توسـط  شـده  دفـع  میکروبـی 
توسـط  آئرومونـاس  سـرکوب  از  پـس  و  دارنـد  وجـود  زالـو  روده  در 

می شـوند. پدیـدار  سیپروفلوکساسـین 
آئرومونـاس  کـه  کردنـد  پیش بینـی  همـکاران  و  ک  یتـال و

همـکاران  و  دیکسـون  و  باشـد،  هیدروتراپـی  در  عفونـت  خطـر 
آن  از  کردنـد.  توصیـف  پسـتان  بازسـازی  از  پـس  را  مـوردی 
زمـان، عفونت هـای آئرومونـاس پـس از اسـتفاده از زالـو به خوبـی 
شـناخته شـده اسـت، از جملـه عفونت هـای بافـت نـرم و سـایر 
عفونت هـای شـدید ماننـد سپتیسـمی و حتـی مننژیـت. در 20- 
گرفته انـد، موفقیـت  کـه بـا زالـو تحـت درمـان قـرار  7% بیمارانـی 
در کاشـت مجـدد یـا فلپ تـا 30% کاهش یافته اسـت .بنابراین، 
یـا  سفالوسـپورین ها  ماننـد  بیوتیک هایـی  آنتـی  درمـان،  طـی 

می شـوند. تجویـز  معموالپیشـگیرانه  فلوروکینولون هـا 
در  بیوتیـک  آنتـی  اثـر  شناسـایی  مـا  تـالش  حاضـر،  کار  در 
در  آئرومونـاس  کـه  شـد  داده  بود.نشـان  درمـان  تحـت  زالوهـای 
و  یافتـه  کاهـش  شناسـایی  غیرقابـل  سـطوح  بـه  مـا  سیسـتم 
یافتـه  نجـات  کتری هـای  با اینکـه  یـا  مـی رود،  بیـن  از  احتمـاال 
توانایـی تکثیـر خـود را از دسـت می دهنـد. در نتیجۀ محدودیت 
کثر رسـاندن حساسـیت تشـخیص  منابع در این مرحله، به حدا
امـا  یسـت پذیر  "ز حالـت  بـه  بازمانـدگان  آیـا  اینکـه  یابـی  ارز یـا 
کشـت ناپذیر" وارد  شـده اند، امکان پذیـر نبود.کاهـش چشـمگیر 
بود.بسـیار  بـرای مطالعـه  پایـان مفیـدی  نقطـه  آئرومونـاس  کـم  ترا
کشـت ناپذیر  یسـت پذیر امـا  کـه ارگانیسـم های ز محتمـل اسـت 
کـه هیرودوتراپـی انجـام می شـود، هیـچ پیامـد  در شـرایط بالینـی 

باشـند. نداشـته  بالینـی 
که اسـتراتژی  در نتیجه، نتایج مطالعه حاضر نشـان می دهد 
تغذیـه مصنوعـی زالـو بـا آنتـی بیوتیـک، تعـداد آئرومونـاس را بـرای 
کاهـش می دهـد و  مـدت طوالنـی بـه سـطوح غیرقابـل شناسـایی 
زالوهـای تحـت درمـان احتمـاال یـک وعـده خـون از بیمارانـی کـه 

یافـت می کنند. تحـت هیرودوتراپـی قـرار دارند،در
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اولیـن  اصفهـان  اسـتان  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
زالـوی  پـرورش  زمینـه  در  خداونـد  لطـف  بـا  کـه  اسـت  اسـتانی 
طبـی پیشـی دارد و بـا تشـکیل اولین تعاونی بـرای پرورش دهنده 
هـای اسـتان اصفهـان، در واقـع اولیـن اتحادیـه اسـتانی درکشـور 
ایـن  تشـکیل  جهـت  اقداماتـی  پیـش  دوسـال  از  شـد.  تشـکیل 
تعاونـی شـروع شـده بـود امـا بـه دلیـل مشـکالت مختلـف و عـدم 
منجرنشـد.  هـا  تعاونـی  تشـکیل  بـه  هـا  تولیدکننـده  هماهنگـی 
کشـاورزی و مدیریـت شـیالت  بـا پیگیـری هـای سـازمان جهـاد 
موسـس  هیئـت  جلسـه  اولیـن  هـا  کننـده  تولیـد  تمایـل  اسـتان 
تعاونـی مرکـزی پـرورش دهنـدگان زالـوی طبـی اسـتان اصفهـان 
تشـکیل شـد و پـس ازبررسـی و اصـالح برخـی ازبندهـای منـدرج 
دراسـاس نامـه و برگـزاری انتخابـات ،اعضـای هیئـت مدیـره و 

بازرسـین انتخـاب شـدند و رسـما تعاونـی بـه ثبـت رسـید. 
گزارش نماینده هیات موسس: درحال حاضر این تعاونی   به 
کـه همگـی از پـرورش دهنـده هـا و تولیدکننـدگان  ۲5 عضـو دارد 
کـه باتوجـه بـه تعـداد  زالـوی طبـی و فعـاالن ایـن زمینـه هسـتند 
ایـن  درمحـدوده  زمینـه  درایـن  فعـال  دهنـدگان  پـرورش  بـاالی 
یج  تعاونـی، پیـش بینـی می شـود تعداد پرورش دهنـده ها به تدر
امـور  پیگیـری  تعاونـی  تشـکیل  مزیـت  مهمتریـن  یابـد.  افزایـش 
رایـج تولیدکننـدگان و حـل مشـکالت فعلـی آنهـا و همچنیـن در 
آینـده نزدیـک بـرای واردات و صـادرات و دسـتیابی بـه بازارهـای 

بیـن المللـی و جـذب مشـتریان خارجـی مـد نظـر اسـت. 
مدیـر شـیالت و امـور آبزیـان سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان 
کـه  نمودنـد  بیـان  عباسـی  مهنـدس  آقـای  جنـاب  اصفهـان 
درتالشـیم تـا بـا اسـتفاده از تسـهیالت ویـژه یـک مجتمـع مرکـزی 
پـرورش و تکثیـر زالـو در اسـتان احـداث شـود و ایـن یـک امیتـاز 
کـه تقاضای  کـه بعـد از تشـکیل ایـن تعاونی کسـانی  بـزرگ اسـت 
موافقـت اصولـی و پروانـه تاسـیس و پروانـه بهـره بـرداری درزمینـه 
گـروه بهـره ببرنـد و بـا  پـرورش زالـو را دارنـد، بتواننـد از مزایـا ایـن 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی مختلف و بازدید های آموزشـی این 
گاهـی وارد  بهـره بـرداران بـه طورهدفمنـد آمـوزش داده شـده و بـا آ

حـوزه پـرورش زالـو شـوند.

 برای اولین بار در کشور: شرکت تعاونی اتحادیه 
پرورش دهندگان و تولیدکنندگان زالوی طبی استان 

اصفهان ثبت شد
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انـواع  درمـان  بـرای  سـنتی  طـب  در  طبـی،  زالـوی  از  همچنیـن 
مفاصـل  دیگـر  و  هیـپ  شـانه،  زانـو،  آرتـروز  جملـه  از  بیماری هـا 
فیبرومیالـژی،  سـندرم  روماتوئیـد،  آرتریـت  رماتیسـم،  کوچـک، 
گـردش خـون، انسـداد  گهانـی، اختـالالت  کمـر درد، ناشـنوایی نا
شـریانی، آبسـه ها، زیبایـی، زونـا و سـایر مـوارد اسـتفاده عمومـی 

بـرده می شـود. بهـره  زالـو درمانـی 
گـزارش ایسـنا و به نقـل از روابط عمومی جهاد دانشـگاهی  بـه 
دولتـی  غیـر  کشـاورزی  خدمـات  مرکـز  مدیـر  اصفهـان،  واحـد 
در  زالـو  تولیـد  ضـرورت  بـر  کیـد  تا بـا  اصفهـان  در  زالـو  بـا  مرتبـط 
شـکار  بـا  یسـت  محیط ز بـه  آسـیب  از  جلوگیـری  گفـت:  کشـور، 
یـه و انقـراض زالـو در طبیعـت، اشـتغال زایی، گامـی موثر در  بی رو
کـم و صادرات  دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار، راه انـدازی با سـرمایه 
کـه ضـرورت  کسـب درآمـد غیـر نفتـی از جملـه مـواردی اسـت  و 

کنـد. کشـور اثبـات مـی  تولیـد زالـو را در 
و  کشـاورزی  آمـوزی  مهـارت  و  افزایـی  تـوان  خدمـات  مرکـز 
منابـع طبیعـی غیردولتـی صنعـت زالـوی ایـران در قالـب یکـی از 
پشـتیبان هـای طـرح ملـی مشـاغل خانگـی بـا جهـاد دانشـگاهی 

کنـد. واحـد اصفهـان همـکاری مـی 
حـوزه  در  نهـاد  ایـن  اجـرای  دسـت  در  طرح هـای  از  یکـی 
زنـان  اقتصـادی  توانمندسـازی  طـرح  تولیـدات،  از  حمایـت 
کـه بـر اسـاس الگـوی مشـاغل خانگـی  سرپرسـت خانـوار اسـت 
اقشـار  جـزء  خانـوار  سرپرسـت  زنـان  کـه  آنجـا  از  می شـود.  اجـرا 
کمـک  می توانـد  طـرح  ایـن  می آینـد،  حسـاب  بـه  پذیـر  آسـیب 
توانمندسـازی،  کنـد. همچنیـن در طـرح  افـراد  ایـن  بـه  شـایانی 
کـه نیـاز به سـرمایه اندکـی دارند، شناسـایی و حمایت  مشـاغلی 

شـد. خواهنـد 

در اجرای طرح ملی مشاغل خانگی محقق شد؛

حمایت جهاد دانشگاهی 
اصفهان از صنعت تولید و 

پرورش زالو
کشـاورزی غیـر دولتـی مرتبـط بـا زالـو در  مدیـر مرکـز خدمـات 
اصفهـان گفـت: مهـارت آمـوزی، شناسـایی و سـامان دهی افراد 
یکـرد تقاضـا محـوری، منتـج به اشـتغال در صنعت زالو می  بـا رو

شود.
آلودگـی  خاطـر  بـه  امـروزه  کـرد:  اظهـار  پـور  صفـوی  سـعید 
یسـت،  محیط ز از  حـد  از  بیـش  بهره بـرداری  و  یسـت  محیط ز
کشـورها  از  بنابرایـن بسـیاری  کمیـاب شـده اسـت،  زالـو بسـیار 
کانـادا، فرانسـه،  از جملـه )آلمـان، روسـیه، مجارسـتان، آمریـکا، 
ترکیـه و ...( بـرای پـرورش و تولیـد زالـوی پزشـکی به تکاپـو افتاده 
کننـد. هـر چنـد بـا  تـا نیـاز بـازار متقاضـی زالـوی طبـی را برطـرف 
کار محـال  گسـترش دنیـا ایـن  نیـاز فـراوان و روزافـزون و در حـال 
بـه نظـر می رسـد، زیـرا به طـور روزافـزون تقاضـا بـرای زالـوی طبـی 

می یابـد. افزایـش 
کاربردهـای درمانـی زالـو ادامـه داد: از زالوهـا  ی بـا اشـاره بـه  و
بـرای تهیـه انـواع داروهـا در بیماری هـای خـاص ماننـد رماتیسـم، 
قـدرت  بـاروری  نارسـایی  جلـدی،  بیماری هـای  بـرای  پمـاد 
مردان، مشـکالت ژنتیکی در دسـتگاه تناسلی مردان، پودرهای 
موضعـی  بی حسـی  داروهـای  خانم هـا،  بـرای  گریـم  و  آرایشـی 
می شـود،  اسـتفاده  روبـاز  قلـب  جراحـی  در  خـاص  داروهـای  و 
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بهره برداری از اولین 
مرکز خدمات کشاورزی 
غیر دولتی مرتبط با زالو 

در اصفهان
گام دوم  آغـاز  بـا  ایـران،  همـگام  زالـوی  گـزارش صنعـت  بـه 
 " بـر  مبنـی  بیانیـه  در  رهبـری  معظـم  مقـام  کیـدات  تا و  انقـالب 
کـردن امـور" ، براسـاس ابالغیـه  نقـش دانـش و جوانـان و مردمـی 
کشـاورزی غیـر  کـز خدمـات  کشـاورزی، مرا وزیـر محتـرم جهـاد 
گـذاری امـور بـه مـردم و بخـش خصوصـی راه  دولتـی بـا هـدف وا
انـدازی شـده اسـت. در ایـن راسـتا مرکـز خدمات کشـاورزی غیر 
دولتـی بـا تخصـص دامپـروری و شـیالت، آبزیـان و بـه ویـژه زالـو   
بـه مدیریـت دکتـر سـعید صفـوی پـور در اسـفندماه 98 افتتـاح 

گردیـد. 
مـورد  تخصصـی  و  عمومـی  خدمـات  کلیـه  مرکـز  ایـن  در   
شـیالت  حـوزه   کارآفرینـان  و  گـذاران  سـرمایه  دامـداران،  نیـاز 
متکـی  و  خوداتـکا  بصـورت  مرکـز  شـود.  مـی  ارائـه  دامپـروری  و 
کننـد اداره و  کـه عرضـه مـی  بـه دانـش و اطالعـات و خدماتـی 

شـود. مـی  فعالیـت 
گسـتری و انتقـال و اشـاعه فـن آوری هـا و روش هـای    دانـش 
نوآورانـه و جدیـد بـا هـدف افزایـش بهـره وری و ارائـه مشـاوره هـا و 
توصیـه هـای فنـی در چارچـوب خدمـات تخصصـی، مباشـرت 
اجرایـی  و  اداری  امـور  پیگیـری  و  عمومـی  خدمـات  ارایـه  بـرای 

یـت هـای ایـن مرکـز  مـی باشـد. کننـدگان نیـز از مامور مراجعـه 
دامپـروری،  بخـش  هـای  پروانـه  صـدور  تشـریفات  انجـام   
شـیالت و زالـو، طـرح هـای نظارتـی و صـدور پروانـه هـای بخـش 
کشـاورزی از جملـه خدماتـی  کشـاورزی توسـط نظـام مهندسـی 

کـه ایـن دفتـر ارائـه مـی دهـد.  اسـت 

خون استریل ویژه مزارع 
پرورش و تکثیر زالو

چرا باید خون استریل استفاده کنیم ؟
کوچـک نـام  امـروزه مـی تـوان از زالـوی طبـی بـه عنـوان جـراح 
بـرد. ایـن جانـدار بـه راحتـی و بـا اسـتفاده از آنزیـم هـای خـود مـی 
توانـد باعـث بازگشـایی مویـرگ و عـروق شـود.در طبیعـت زالـوی 
کنـد.  گـرم تامیـن مـی  طبـی غـذای خـود را از پسـتانداران خـون 
اما تغذیـه مصنوعـی زالـو  طبـی در محیـط هـای پرورشـی اندکـی 
سـخت است.بایسـتی برای تغذیـه مصنوعـی و صنعتـی زالـو از 
خـون تـازه و اسـتریل در مـزارع پـرورش و تکثیـر اسـتفاده شـود تـا 
کـه زالـو  بیمـاری هـای احتمالـی هـم بـرای زالـو و هـم بـرای بیمـار 
کـه در امر  اسـتفاده مـی کنـد، ورود پیـدا نکننـد. بسـیاری از افـراد 
پـرورش و تکثیـر زالـوی طبـی فعالیـت مـی نماینـد یـا بـه تازگـی در 
ایـن شـغل وارد شـده انـد تامین خون برای غذادهـی زالوهای آنها 
اندکـی دشـوار اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه قیمـت بسـیار پاییـن 
خـون کشـتارگاهی، سـریعا جـذب بـازار غیـر بهداشـتی و قاچـاق 
کشـتارگاه های دامی می شـود. لذا اسـتفاده از یک  تهیه خون از 
کامـال اسـتریل بـا قابلیـت اطمنیان خاطـر 100درصدی  محصـول 
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کـرد . کیفیـت تولیـدات بهداشـتی را دوچنـدان خواهـد 
تـا قبـل از اردیبهشـت 98، مشـکالت حـل نشـده ایـن اسـت 
کـه بـه هیـچ  کـه در آییـن نامـه سـازمان دامپزشـکی عنـوان شـده 
وجـه نبایـد از خـون و فـرآورده هـای خونـی در مراحـل تکثیـر زالـو 
اسـتفاده شـود. بـا توجـه بـه اینکـه زالـو موجـودی صرفـا خونخـوار 
اسـت و جیـره اصلـی غذایـی آن خـون تـازه پسـتانداران اسـت و 
کـه مراجع  در کل دنیـا پـرورش دهنـدگان زالـو از خـون بـا کیفیـت 
ذیصـالح در دسترسشـان قـرار مـی دهند، اسـتفاده مـی کنند، نه 

کشـتارگاهی  خـون آلـوده 

معایب خون کشتارگاهی چیست ؟
حائـز  مسـائل  از  خونـي  هـاي  فـرآورده  کتریایـي  با آلودگـي 
کـه  آلودگـي  ایـن  اهمیـت در سـالمت خـون محسـوب میشـود. 
ابتـدا از 60 سـال پیـش شـناخته شـد، امـروزه بعنـوان شـایعترین 
محسـوب  جهـان  در  خونـي  فرآوردههـاي  در  عفونـت  خطـر 
کـه مانـع موفقیـت مـا در حـل مشـکل  میشـود. مهمتریـن عاملـي 
کتریایـي در تغذیـه خونـي زالـو مـي شـود، ناتوانـي مـا در  آلودگـي با
شناسـایي وسـعت مشـکل اسـت. بعبـارت دیگـر مسـئله اصلـي 
کردن راه حل مشـکل نیسـت، بلکه ندیدن مشـکل اسـت.  پیدا 
آلودگـي  مشـکل  آن  کارمنـدان  و  زالـو  تولیـدی  کـز  مرا کثـر  ا گـر  ا
کتهـا را درك و بـاور نکننـد در آن  کتریایـي خـون و باالخـص پال با
صـورت امیـدي بـه حـل مشـکل و تلفـات سرسـام آمـور موجـود در 

مـزارع و شکسـت مـزارع تولیـدی نخواهـد بـود

چرا خون کشتارگاهی استریل نیست ؟
الشـه  شستشـوی  و  حیـوان  کشـتار  از  ناشـی  پسـاب  و  خـون 
گوسـفند و گاو و مـرغ دارای چربـی و خـون و مایعـات و جامدات 
کـه در مجموع از بار آلودگی نسـبتًا  داخـل بـدن حیـوان می باشـد 
کـردن خـون و چشـم غیر  باالیـی برخـوردار اسـت و تنهـا بـا صـاف 
مسـلح قابـل تشـخیص نیسـت. ایـن نـوع خـون و فاضالبهـا بطـور 
ی مـواد معلـق و جامـد  کلـی از مـواد آلـی تشـکیل شـده انـد و حـاو
یـادی هسـتند و همچنیـن از BoD5 باالیـی برخوردانـد  بسـیار ز
کـه بـه دلیـل بیمـاري، بایـد معـدوم شـوند،  .بنابرایـن حیواناتـي 
بـا  طبیعتـا  هـم  خون هـا  و  مي شـوند  ذبـح  کشـتارگاه  همـان  در 
کـه خـارج شـده،  هـم ترکیـب مي شـوند و معلـوم نیسـت خونـي 
کـه شـرایط نگهـداري خـون،  آلودگـي دارد یـا خیـر؟ ضمـن ایـن 
ظـروف مـورد اسـتفاده و... بایـد کامـال اسـتریل و بهداشـتي باشـد 
گـر هـم مجـوزي بـراي ایـن کار داده شـود، بایـد بـه روشـي کامـال  و ا

اسـتریل باشـد.
کـه لیتـری 35 تومـان امـروزه بـه صـورت زیرزمینـی در  خونـی 
یـع می شـود بار  بیـن پـرورش دهنـدگان بـه صـورت غیـر قانونـی توز
یـادی دارد و منجـر بـه تلفـات و انـواع و اقسـام  میکروبـی بسـیار ز
بـرای درک ایـن نکتـه  بیمـاری هـای زالـو و انسـان خواهـد شـد. 
کافی اسـت شـما خون اخذ شـده از فرد مورد نظر را به آزمایشـگاه 
کنیـد و کشـت میکروبـی بدهیـد تـا متوجـه عمـق فاجعـه  ارسـال 

ید. شو
کیفـی خـون اسـتریل دام ویـژه تغذیـه زالـو هـا  کنتـرل  مراحـل 

مجموعـه: در 
0- بررسـی واحـد دامـداری هـای سـطح الـف و تاییـد توسـط 

ناظـر دامپزشـکی
)گاو،  زنـده  دام  از  اسـتریل  کامـال  روش  بـه  گیـری  خـون   -1

اسـب( گوسـفند، 
)HTC( 2- تعیین غلظت خون

 ATCC کیفی میکروبی توسط سویه های کنترل   -3
یـع و بسـته بنـدی خـون در شـرایط اسـتریل و سـترون  4- توز

بسـته
گذاری محصول 5- بسته بندی و برچسب 

کشور  6- ارسال با شرایط زنجیره سرد به سراسر 
یافـت پـس خورانـد و ارتبـاط بـا مشـتری )خدمـات پس  7- در

از فروش(  
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چالش ها و معایب خون  
کشتارگاهی

درد و دل های یک دلسوخته صنعت زالو
کم  گرفتن از دام ذبح شـده بسـیار  1.  میزان ماندگاری بعد از 

است )نهایتا ۲۴ساعت(
گـذار اسـت  کیفیـت دام اثـر  گیـری بـر  2. نقـش فصـول خـون 

)در تابسـتان خـود سـریعا فاسـد مـی شـود(
3. دام ذبـح شـده در کشـتارگاه از کجـا میدانیـم سـالم اسـت 

؟ آیـا بیمـاری دارد یـا نـدارد ؟ 
کشـتارگاه مـی  کـه وارد  گرفتـن خـون از هـر دامـی  4. شانسـی 

بـدون نظـارت رسـمی شـود 
کـه ذبـح مـی شـود حذفـی بـوده یـا بیمـار یـا آلـوده یـا  5. دامـی 

کشـتار ؟؟ سـوابق دام قبـال چـک شـده اسـت ؟ آمـاده 

کـه از قبـل در بـدن دام وجـود  6. ایـن آلودگـی هـای احتمالـی 
داشـته اسـت و در محیـط کشـتار دو چنـدان مـی شـود، بیمـاری 

زالـو ایجـاد و تشـدید نمـی کنـد؟
گـردن دام انجـام  گیـری از  کـه خـون  7. قصـاب هـا و افـرادی 

کامـال اسـتریل هسـتند ؟ مـی دهنـد 
کشتارگاهی  کدام را برای ضد انعقاد خون  8. پرل یا هپارین 

که تلفات سرسام آور نداشته باشد ؟ قرار می دهید 
کشـتارگاهی  خـون  ویروسـی  و  کتریایـی  با جمعیـت   .9
گـوارش زالو  چیسـت ؟ و چـه ارتباطـی بـا فلـور میکروبی دسـتگاه 

؟ دارد 
کشـتارگاهی بـرای زالـو بهتـر اسـت یـا  کی خـون  10. خوشـخورا

کیفیـت ؟ خـون اسـتریل تـازه و بـا 
کـه یـک موجـود بهداشـتی اسـت نبایـد بـا خـون  11. چـرا زالـو 
که فقط جنس  بهداشـتی تغذیه شـود ؟ آیا رسـالت ما این اسـت 
کنیـم ؟ پـس اسـتانداردهای جهانـی و  ارزان و بـی کیفیـت تولیـد 

تولیـدی چـه می شـود؟

چالش مرگ و میر 
الروهای تازه به دنیا 
آمده )قسمت اول(

کوکون در آمده  انتخـاب برگزیـدن انواع خوب الروهـای تازه از 
، اولیـن قـدم بـرای ایجـاد دسـته هـای عالـی و برگزیـده ی زالوهـا 
مـی باشـد ، مولدهـای بـی نـژاد و درهـم فارمـدار را ورشکسـت می 
نمایـد . مسـئله ی انتخـاب نـژاد و قـوای ژنتیکـی یکـی از مسـائل 
نبایـد  فارمـدار  هیچـگاه  و  اسـت  زالـو  پـرورش  اساسـی  و  مهـم 
وقـت و عمـر و پـول خـود را صـرف نگاهـداری و پـرورش الروهـای 

کنـد. ضعیـف 
 صفات مطلوب در نژادهای زالو سـریع الرشـد بودن آنهاسـت 
کـه در مـدت هـر چـه کمتـر بـه میزان رشـد مطلوب و الزم برسـند و 
یـاد بـوده و بـا غـذای هر  راندمـان تبدیـل غذایـی بـه وزن و انـدازه ز

یاد تری بدسـت دهد . چـه کمتـر سـایز ز
هـر  بایـد  کـه  اینسـت  مولـد  هـای  نـژاد  در  مطلـوب  صفـات   
کوکـون بگذارنـد. هفتـه اول  چـه زودتـر بـه بلـوغ جنسـی برسـند و 
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زندگی یک الرو بسـیارحیاتی اسـت بنابراین قبل از آوردن الروها 
بـه محـل پـرورش بایـد محـل را آمـاده نمـود و از لحـاظ بهداشـتی 
کـرد و از هـر جهـت بـرای سـالم نگـه داشـتن  آنجـا را ضدعفونـی 
کیفیـت و  آنـان وسـائل الزم را تهیـه نمـود . بـا تولیـد یـک زالـوی بـا 
خـوب یـک قـدم به سـوی کسـب سـود باالتـر برداشـته ایـم. الروها 
 ، یـاد  ز جـوش  و  جنـب  یکنواختـی،  ماننـد  خوصوصیاتـی  بایـد 

گیرایـی بـاال بـا سـایز متناسـب بـا سـن دارا باشـند .
افزایـش ثابـت رشـد روزانـه خصوصـا در الروهـای تـازه بـه دنیـا 
کوتـاه  آمـده بعـد از تغذیـه باعـث شـده اسـت تـا زالوهـا در مـدت 
کـم بتواننـد  بـه وزن مخصـوص برسـند و علـی رقـم تغذیـه  تـری 

کسـب نماینـد . رشـد و تولیـد بیشـتری را 
 جهـت درک بهتـر ایـن موضـوع بایـد خاطر نشـان کرد که چند 
روز ابتدایـی زندگـی یـک الرو تـازه هـچ شـده بسـیار بـا اهمیـت 
می باشـد زیرا پایه و اسـاس رشـد مطلوب و سـالمتی در یک زالو 

بسـتگی بـه ایـن چنـد روز دارد.
پذیرفـت  صـورت  بـاروری  کـه  زمانـی  مولـد  زالـوی  بـدن  در 
گذاشـته شـوند. غالبـًا تأخیـر  کـه در پیلـه  تخم هـا آمـاده هسـتند 
در  دارد.  وجـود  گـذاری  پیلـه  و  جفت گیـری  بیـن  توجهـی  قابـل 
کـه اسـپرم ها مسـتقیمًا بـه واژن وارد  مـورد جنـس هیـرودو، زمانـی 
شـدند، بایـد فـرض کنیـم که اسـپرم ها ذخیره می شـوند و باروری 

از رشـد  گاهـی تخم هـا در مرحلـه پیشـرفته ای  تأخیـر اسـت،  بـا 
گونه هـای دیگـر تأخیـر  ونمـو هسـتند و در پیلـه قـرار می گیرنـد. در 
فقـط چنـد روز اسـت و احتمـااًل ایـن زمان بـرای اسـپرم هایی نیاز 

کننـد. کاشـت اسـپرماتوفور از بافت هـا عبـور  کـه بعـد از  اسـت 
را  بـدن  کوکـون حـدود 20% وزن  از  زالـو  زمـان هـچ شـدن   در 
مـواد باقیمانـده از زرده تشـکیل مـی دهنـد . تمـام مـواد موجـود در 
زرده وواقـع در چینـه دان زالـو بـه راحتـی در 3 تا 10 روز اول زندگی 
زرده  مایـع  نتیجتـا  ایـن مـدت  از  بعـد  الرو مصـرف   مـی شـوند 
تمـام بـوده کـه بایـد مـواد مغـذی مورد نیـاز برای الرو ها بوسـیله ی 

ک خارجـی مثـل خـون تامیـن شـود.  خـورا
مـرگ ومیـر الروهـا در طـول هفتـه هـای اول از مشـکالت بـزرگ 
کـه بـا توجـه بـه  اقتصـادی بـرای مزرعـه داران بـه حسـاب مـی آیـد 
آن امـری قابـل مالحظـه اسـت . مـرگ ومیـر الروهـای تـازه تفریـخ 
گر چه  شـده نتیجه ی عوامل مرتبط به هم بسـیاری می باشـد . ا
کنتـرل بیماری و  بـا رعایـت زوایـای مختلـف مدیریتـی ، تغذیـه ، 
کنتـرل مـرگ و میـر  ... مـی شـود بـر ایـن مشـکالت فائـق آمـد ولـی 

الروهـای تـازه تفریـخ شـده امـری مشـکل مـی باشـد .
گروه پژوهشی صنعت زالوی ایران

حـال  در  قاچـاق  واردات  بـا  همینطـور  صنعـت  ایـن   .12
کیفیـت  نابـودی اسـت، چـرا نبایـد حداقـل یـک تغذیـه عالـی و با

کنیـم؟ بیمـه  کثـری  حدا تلفـات  از  را  خـود  مـزارع 
کشـتار و بسـته بنـدی بـه  کـردن خـون بعـد از  13. آیـا صـاف 

؟؟ اسـت  اسـتریل  روش 
کاالی بهداشـتی بـا قیمـت مصـوب دولـت  14. چـرا مـا نبایـد 
کـه هـر قطعه زالـو را 20 الی 25 هـزار تومان  دسـت پزشـکی بدهیـم 

دارد مـی فروشـد؟ آیـا سـود را تولیدکننـده نبایـد ببـرد ؟
پـا فقـط زالوهـای مجـوز حضـور در  کـه تـو ارو 15. آیـا میدونـی 
کـه در شـرایط بـرون تنـی تغذیـه  بیمارسـتان یـا لیـچ روم را دارنـد 
گـر صیـد یا خون نامعلـوم خورده اند به  کـرده باشـند ؟ و ا اسـتریل 

هیـچ عنـوان حـق مصـرف بـرای بیمـار را نـدارد ؟
کشـتارگاهی دارد و در  کـه خـون  16. آیـا بـا ایـن بـار میکروبـی 
و  کنـد  مـی  درگیـر  را  زالـو  گـوارش  کل دسـتگاه  از دقیقـه  کسـری 
کل وان یـا  بـه ماننـد یـک بمـب سـاعتی مـی توانـد منفجـر شـود و 
کنـد و خسـارت بزنـد، خـون اسـتریل ایـن  پـت مـورد نظـر را درگیـر 

معایـب را دارد ؟

آخریـن  در  کشـور  دامپزشـکی  سـازمان  چـرا  نظرتـون  بـه   .17
پروتـکل خـود اسـتفاده از خـون اسـتریل بهداشـتی را فقـط بـرای 
کشـتارگاهی بـه عنـوان  تغذیـه زالومجـاز دانسـته اسـت و از خـون 

یـک عامـل آالینـده اسـم مـی برنـد.
18. هموگلوبیـن خـون سرشـار از آهـن اسـت، ایـن آهن در بدو 
کسـیده مـی شـود و از دسـترس خـارج مـی شـود،  تمـاس بـا هـوا ا
کسـیدانی  کنش های آنتی ا زیرا آهن یکی از عناصر حدواسـط وا
گـذاری و کاهش  ی کاهـش کوکـون  اسـت، بنابرایـن مـی توانـد رو

راندمـان مزرعـه نظارت مسـتقیم داشـته باشـد
کنیـد،  کشـتارگاهی اسـتفاده مـی  یـد خـون  کـه دار 19. شـما 
کنیـد پروسـیجر مرحلـه قرنطینـه زالـوی خـود را هـم بیـان  لطـف 
یـد تا زالو  کنیـد، ببینیـم چـه روشـی بـرای دوره قرنطینـه در نظـر دار
را فـری پاتـوژن تحویـل درمانگاه طب سـنتی یا بیمارسـتان دهید 

؟
کتـری موجـود در خـون  20. آیـا بـه نظـر شـما بـا ایـن حجـم از با

کشـتارگاهی، دوره قرنطینـه ایرانـی مظحکـه نیسـت ؟
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خون کشتارگاهی استریل 
نیست!

خـون  مجـاز،  غیـر  خـون  فروشـندگان  کـه  اسـت  وقتـی  چنـد 
بـدون  و  کشـتارگاه غیرقانونـی  واحـد  از  اخـذ شـده  کشـتارگاهی 
کننـد و بعـد از تصویـه داخل شیشـه  مجـوز دامپزشـکی اخـذ مـی 
کننـد و هـزار  هـای پالسـتیکی موجـود در بـازار پـک و ارسـال مـی 
کشـتارگاهی  کیفیـت آن مـی خورنـد، خـون  نـوع قسـم و آیـه بـرای 
و  اسـب،  و  مـرغ  و  دام  سـر  بریـدن  از  حاصـل  کـه  اسـت  خونـی 
همچنیـن ضایعـات و زائـدات محتوای شـکمی دام های اسـت 

کـه ممکـن اسـت حیـن ذبـح وارد خـون شـده باشـد.
الشـه  شستشـوی  و  حیـوان  کشـتار  از  ناشـی  پسـاب  و  خـون 
گوسـفند و گاو و مـرغ دارای چربـی و خـون و مایعـات و جامدات 
کـه در مجموع از بار آلودگی نسـبتًا  داخـل بـدن حیـوان می باشـد 
کـردن خـون و چشـم غیر  باالیـی برخـوردار اسـت و تنهـا بـا صـاف 
مسـلح قابـل تشـخیص نیسـت. ایـن نـوع خـون و فاضالبهـا بطـور 
ی مـواد معلـق و جامـد  کلـی از مـواد آلـی تشـکیل شـده انـد و حـاو
یـادی هسـتند و همچنیـن از BoD5 باالیـی برخوردانـد  بسـیار ز

کـه بـه دلیـل بیمـاري، بایـد معـدوم شـوند،  .بنابرایـن حیواناتـي 
بـا  طبیعتـا  هـم  خون هـا  و  مي شـوند  ذبـح  کشـتارگاه  همـان  در 
کـه خـارج شـده،  هـم ترکیـب مي شـوند و معلـوم نیسـت خونـي 
کـه شـرایط نگهـداري خـون،  آلودگـي دارد یـا خیـر؟ ضمـن ایـن 
ظـروف مـورد اسـتفاده و... بایـد کامـال اسـتریل و بهداشـتي باشـد 
گـر هـم مجـوزي بـراي ایـن کار داده شـود، بایـد بـه روشـي کامـال  و ا

اسـتریل باشـد. 
کـه لیتـری 35 تومـان امـروزه بـه صـورت زیرزمینـی در  خونـی 
یـع می شـود بار  بیـن پـرورش دهنـدگان بـه صـورت غیـر قانونـی توز
یـادی دارد و منجـر بـه تلفـات و انـواع و اقسـام  میکروبـی بسـیار ز
بـرای درک ایـن نکتـه  بیمـاری هـای زالـو و انسـان خواهـد شـد. 
کافی اسـت شـما خون اخذ شـده از فرد مورد نظر را به آزمایشـگاه 
کنیـد و کشـت میکروبـی بدهیـد تـا متوجـه عمـق فاجعـه  ارسـال 

ید. شو
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پرورش و تکثیر زالو یک 
علم مدرن و به روز است 

نه تعصبات و خرافات و 
باورهای 50 سال پیش

کـه خـود را قیـم و مالـک ایـن  کاه و بـی خـرد  اخیـرا افـرادی نـاآ
صنعـت نوپـا در کشـور مـی داننـد نظریـه هـای جالـب و بـی پایه و 
گویـا انـگار  کـه  اساسـی در مـورد ایـن دانـش نویـن ارایـه مـی دهنـد 
تـا بـه حـال یـک عـدد زالـو نیـز پـرورش نـداده و سـیکل آن را درک 

نکـرده اند.
صنعـت زالـو روزانـه در جهـان در حال پیشـرفت اسـت، ایران 
کشـورهای حـوزه صنعـت زالـو در جهـان  یکـی از پیشـرفته تریـن 
کـه در سـال هـای اخیـر بـر  کـه بـا هجـوم تحقیقاتـی  اسـت، چـرا 
کشـور توسـط محققیـن و پژوهشـگران شـده  ایـن موجـود زنـده در 
است، راهگشای مشکالت صنعت و تولید درون ازمایشکاهی 
تـوان  مـی  یـک سـرچ سـاده  بـا  اسـت.  دارو شـده  بـه عنـوان  زالـو 
تعـداد مقـاالت چـاپ شـده ایرانـی بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی 
و یـا حتـی اختراعـات ثبـت شـده در ایـن حـوزه را بدسـت آورد.

یـک  اسـت  یافتـه  پـرورش  چگونـه  زالـو  طبیعـت  در  اینکـه 
کثـری در این  تئـوری اولیـه اسـت و مـا بـرای تولیـد صنعتی و حدا
صنعـت و دیگـر صنعـت هـای مرتبـط مثـل شـیالت و دامپروری 
یـم. تـا  انـرژی و مـواد مـورد نیـاز روزانـه موجـود دار نیـاز بـه تامیـن 

کثـر بـاروری و تولیـد مثـل زالو در شـرایط برون تنی  بتوانیـم بـه حدا
که از لحاظ اسـتاندارهای جهانی  کنیم  کاالی را تولید  برسـیم و 
کـه خاصیـت  بـا میـزان بـزاق تولیـدی ایـده آل مـورد تاییـد باشـد 
بـازار  آینـده  سـال  پنـج  تـا  باشـد.  داشـته  درمانگـری  کثـری  حدا
صیـد داخـل نابـود اسـت و چشـم متقاضیـان ایـن صنعـت قطعا 

کننـده اسـت. بـه دسـت تولیـد 
پـرورش  مثـال صنعـت  داد،  توضیـح خواهیـم  مثـال  یـک  بـا   
و  کشـور  در  اساسـی  پیشـرفت  گذشـته  سـال   50 در  گاوشـیری 
کیلوگرم بود  کـرده اسـت، در گذشـته میـزان تولید شـیر 15  جهـان 
کیلوگرم در واحدهای صنعتی دام رسـیده  ولی االن به باالی 45 
شـده،  فرمولـه  هـای  ک  خـورا از  اسـتفاده  مرهـون  ایـن  و  اسـت 
اصـالح ژنتیـک، پیشـرفت علـم و دانـش فنـی متخصصیـن در 
ایـن حـوزه بـوده اسـت. اما نا اهـالن در حوزه زالـو ادعاهای پوچی 

دارنـد.
اینکـه  پافشـاری  بـر  ناقـص خـود  بـا دانـش  افـراد  ایـن  اینکـه    
زالـو در طبیعـت چـه نیـازی بـه مکمـل یـا غـذای مصنوعـی دارد 
تهیـه  آن  بـرای  جایگزیـن  هـای  ک  خـورا و  هـا  مکمـل  نبایـد  یـا 
کـرد، اصـرار ورزنـد، بهتـر اسـت دیـد بصـری خـود نسـبت بـه ایـن 
کـردن سـاده  صنعـت را بازتـر نماینـد، توصیـه مـی شـود بـا سـرچ 
بـه  تـا  ثبـت شـده ای )از سـال 2012  و پژوهـش هـای  پتنـت هـا 
کننـد  بررسـی  را  دارد  وجـود  در جهـان  ایـن حـوزه  در  کـه  امـروز( 
سـمت  بـه  را  خـود  انگشـت  و  نماینـد  تکمیـل  را  خـود  علـم  تـا 
پژوهشـگران جهـادی که سالهاسـت در این حـوزه وقت گذرانده 
کاری آفـت  انـد، نکننـد. بـی تدبیـری و بـی برنامگـی و محافظـه 
کـه  اسـت  کشـور  در  دانـش  و  علـوم  پیشـرفت  و  جهـادی  کار 

شـود. کـن  یشـه  ر روزی  یـم  امیدوار
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 خون خواری ارتباط 
مستقیمی با بلوغ جنسی 

در زالوی طبی دارد ؟؟
داده  نشـان  تحقیقـات  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کـه جمعیـت هیـرودو مدیسـنالیس پـس از تولـد بعـد از 8  اسـت 
تـا زمـان اشـباع و به فاصلـه ماهـی یکبـار،  بـار خون خـواری  تـا 9 
کمـی بیـش از  پـس از 289 روز در شـرایط آزمایشـگاهی و بـا وزن 
بـا وزن  بـه بلـوغ جنسـی رسـیدند، در حالی کـه زالو هـای  گـرم   8
کـه  گـرم از نظـر جنسـی بالـغ بودنـد. به نظـر می رسـد  بیـش از سـه 
ایـن اختـالف بـه  دلیـل رشـد نمونه هـای مربـوط بـه مطالعـه آن هـا 
زادآوری  خـود  آن هـا  همچنیـن  باشـد.  آزمایشـگاهی  شـرایط  در 
گرفتنـد، در حالی کـه  را به عنـوان مصـداق بلـوغ جنسـی در نظـر 
نظـر  در  بلـوغ  شـاخص  بـه  عنـوان  اسـپرمی  هـای  خوشـه  وجـود 

گرفتـه شـد.

در  یتروسـیت ها  ار هضـم  این کـه  بـه  توجـه  بـا  وجـود  ایـن   بـا    
گـوارش زالـو چنـد مـاه طـول می کشـد و خـون خـواری در  سیسـتم 
زالـوی طبـی وزن آن را چهـار تـا پنـج برابـر افزایـش می دهـد، ایـن 
به تازگـی  کـه  جوانـی  زالو هـای  از  برخـی  کـه  دارد  وجـود  امـکان 
کرده انـد و قطـر و وزن باالتـری نسـبت بـه زالوهـای مسـن تر  تغذیـه 
صـورت  ایـن  در  کـه  باشـند  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  دارنـد، 
زالو هـای  بـه  نسـبت  نیافته تـری  تکویـن  بیضه هـای  احتمـاال 
گرسـنگی طوالنی  که  مسـن  تر خواهند داشـت. همچنین از آنجا 
را  اسـپرمی  خوشـه های  تعـداد  و  زالو هـا  بـدن  قطـر  و  وزن  مـدت 
کـه  کاهـش می دهـد، احتمـاال زالو هایـی  به صـورت معنـی داری 
یـادی مثـال  از نظـر سـنی بـه بلـوغ جنسـی رسـیده ولـی به مـدت ز
گذرانـی تغذیـه نکرده انـد، نیـاز بـه یـک دوره  طـی دوره زمسـتان 
کسـب انـرژی از طریـق تغذیـه خون خـواری بـرای  افزایـش وزن و 
تولیـد مثـل داشـته باشـد در غیـر اینصـورت بـا ورود بـه فـاز تکثیـر 

کوکـون هـا  مـی توانـد پـوچ شـود. تلفـات شـدید مـی دهـد و 

روزنامه بلغاری مدعی 
شد زالو درمان التهاب  

روزنامـه  یـک  از  نقـل  بـه  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کرونا ایجاد التهاب اسـت،  التهاب  بلغـاری نوشـت: از عـوارض 
محیـط  یـک  ایـن   ، شـود  مـی  بافـت  بـه  یـادی  ز آسـیب  باعـث 
کـه بـه نوبـه خـود  کنـد ،  مسـاعد بـرای تشـکیل لختـه ایجـاد مـی 
پاشـی سیسـتم تنفسـی بـه دلیـل لختـه شـدن خـون در  باعـث فرو
رگ های خونی و از دسـت دادن خون در آنها می شـود ، مشـکل 
کنـش بیـش از حـد ایمنـی  اصلـی ویـروس نیسـت ، بلکـه یـک وا
کـه ویـروس بـه آن وارد شـده از بیـن مـی برد. کـه سـلولی را  اسـت. 
کالبـد شـکافی   بـا توجـه بـه تجزیـه و تحلیـل هـای متعـدد و 
دقیـق تعـدادی از مـرگ هـای ناشـی از ایـن ویـروس و همچنیـن 
بـر اسـاس مـدل سـازی رفتـار ویـروس و تأثیر مسـتقیم آن بر سـلول 
کـه مـرگ بـه دلیـل لختـه  گرفـت  هـای انسـانی ، مـی تـوان نتیجـه 

شـدن خـون اتفـاق مـی افتـد.

 در حقیقـت ، بیمـاران مبتـال بـه آرتریـت روماتوئیـد مجبـور بـه 
مراجعـه بـه بخـش مراقبـت هـای ویـژه نیسـتند زیرا تحـت درمان 
کـه یک ماده ضـد التهاب قوی  کورتیکواسـتروئیدها هسـتند ،  بـا 

است.
کاهـش تعـداد بسـتری در ایتالیـا اسـت و      ایـن دلیـل اصلـی 

بـه یـک بیمـاری قابـل درمـان در خانـه تبدیـل شـده اسـت.
کشـف مهـم مـی توانیـد بـه زندگـی عـادی برگردیـد.     بـا ایـن 
زمـان انتشـار ایـن داده هـا فـرا رسـیده اسـت تـا مقامـات هـر کشـور 
بتواننـد تجزیـه و تحلیـل خـود را از ایـن اطالعـات انجـام دهنـد و 

کننـد. از مـرگ و میـر بیشـتر جلوگیـری 
ضـد  مـاده  تریـن  قـوی   ، دارویـی  زالـوی  بـزاق  از  هیرودیـن 
 ، بنابرایـن  اسـت.  شـده  شـناخته  کنـون  تا کـه  اسـت  انعقـادی 
از  و جلوگیـری  هـای خـون  لختـه  بـردن  بیـن  از  بـه  هیرودوتراپـی 

کنـد. مـی  کمـک  کرونـا  ویـروس  کشـنده  عـوارض 
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 چینی ها: زالو یک عامل 
پیشگیرانه در شیوع 

ویروس های خطرناک 
می باشد

ی DNA از  گـزارش صنعـت زالـوی ایـران: معـده زالـو حـاو بـه 
کـرده انـد.  چینـی هـا در  کـه از آنهـا تغذیـه  خـون حیواناتـی اسـت 
کـه مـی تـوان از ایـن اطالعـات  گسـترده بیـان نمودنـد  تحقیقـات 
دایـره  بررسـی  و  حیوانـات  ایـن  جمعیـت  سـازی  مـدل  بـرای 
کـه بـه عنـوان شـکار زالـو  کـه نشـان مـی دهـد، حیوانـی  جمعیتـی 
گوشـت هـای وحشـی در چین)مثـل  مثـال بـرای تأمیـن بازارهـای 
کـه خطـر عفونـت هـای ویروسـی از حیـوان بـه انسـان  سـگ و...( 
کننـد تـا در آینـده دچـار یـک پاندمـی بـزرک  یـاد اسـت را بررسـی  ز
که  دیگر نشـویم. حیوانات وحشـی مخزنی از ویروس ها هسـتند 
بـه دلیـل توانایـی تغییـر سـریع آرایـش ژنتیکـی ، مرتبـًا بـه سـمت 
گونـه هـای دیگـر از جملـه انسـان می پرنـد. یک ایده طب سـنتی 
ایـن  دارای  وحشـی  حیوانـات  معتقدنـد  کـه  دارد  وجـود  چینـی 
کـه بـرای آنهـا "وحشـی قـوی" اسـت ، خـوردن  اصالـت هسـتند، 
شـود.  مـی  شـما  بـدن  شـدن  قویتـر  باعـث  و  اسـت  سـالم  آنهـا 
برعکـس  کامـاًل   ، مـی دهـد  نشـان  فعلـی  اپیدمـی  کـه  همانطـور 

اسـت.

که سـندرم حاد تنفسـی حاد )سـارس(  ؼاعتقاد بر این اسـت 
گربـه  از خفـاش هـا منشـا گرفتـه اسـت ، قبـل از اینکـه ویـروس بـه 
هـا و سـپس انسـان هـا بپـرد. یـک روش پیشـگامانه بـرای نظـارت 
گاه طبیعی در  که در یک ذخیره  بر جمعیت حیوانات وحشـی، 
جنـوب غربـی چیـن ایجاد شـده اسـت ، ممکن اسـت بـه ابزاری 

مهـم در پیشـگیری از شـیوع ویـروس در آینده تبدیل شـود.
❌بـا اسـتفاده از آخریـن بیوتکنولـوژی، تیمـی بـه سرپرسـتی 
بـا  انگلیـس   East Anglia دانشـگاه  از  یـو  گالس  دا پروفسـور 
تعییـن   ، زالـو  معـده  در  شـده  هضـم  خـون  از   DNA اسـتخراج 
از  انـد و سـپس مدلـی  کـرده  از چـه حیواناتـی تغذیـه  کـه  کردنـد 
گاه  ذخیـره  کردنـد.  تولیـد   Ailao در  وحشـی  حیوانـات  یـع  توز
سـال  پنـج  تقریبـًا  تیـم  ایـن  آوردنـد.  بدسـت  را  شـان  طبیعـی 
کنـون  ا و  کردنـد  بررسـی  زالـو   30000 از  بیـش  و  گذاشـتند  زمـان 
کـه روش مبـارزه بـا قاچـاق غیرقانونـی حیوانـات  آنهـا امیدوارنـد 

کننـد. مشـاهده  را  طبیعـت  در  شـده  دسـتگیر 
کـه در  گمـان مـی رود   )HIV( ؼویـروس نقـص ایمنـی انسـانی 
اوایل تا اواسط دهه 1900 جهشی از شامپانزه ها به انسان داشته 
کرونـا ویـروس 2019 هنوز مشـخص نیسـت  باشـد. منشـا ویـروس 
کـه پانگولیـن هـا ، قاچـاق تریـن حیـوان در  ، امـا تصـور مـی شـود 
گویند  جهان ، بخشـی از زنجیره انتقال اسـت. دانشـمندان می 
خفـاش هـا ممکـن اسـت ویـروس را بـه حیوانـات پوسـته پوسـته 
حیوانـات  خـوردن  و  انداختـن  دام  بـه   ، شـکار  کننـد.  منتقـل 
وحشـی باعـث تمـاس افـراد با ایـن انگل های میکروسـکوپی می 

شود.
یسـت محیطـی اسـت، شـاخه  گالس یـو ز ؼرشـته پروفسـور دا
زنـده  موجـودات  هـای  برهمکنـش  کـه  شناسـی  یسـت  ز از  ای 
 DNA از  اسـتفاده  در  ی  و کنـد.  مـی  مطالعـه  را  آنهـا  محیـط  و 
پیشـگام  محیطـی  یسـت  ز تحقیقـات  در   )eDNA( محیطـی 
 DNA از  کوچکـی  قطعـات  مولکولـی"  "سـوپ   eDNA اسـت. 

انـد. یختـه  ر محیـط  بـه  مختلـف  حیوانـات  کـه  اسـت 
تـا همیـن اواخـر ، بیوتکنولـوژی نمـی توانسـت ایـن تکـه هـای 
از  دهـد  تشـخیص  تـا  کنـد  جـدا  "سـوپ"  در  را   DNA گانـه  جدا
کـدام حیوانـات آمـده انـد. امـا آخرین فن آوری مـی تواند چندین 
ابـزاری  بـه  و  کنـد  پـردازش  همزمـان  طـور  بـه  را   DNA مولکـول 
یـا  دیـدن  بـدون  اسـت.  تبدیـل شـده  قانونـی  پزشـکی  قدرتمنـد 
ک ، آب -  لمـس حیوانـات ، مـی تـوان حضـور آنهـا را از نمونـه خـا
یا بقایای خون هضم شـده در معده زالو تشـخیص داد، بنابراین 
از  تـوان  مـی  آینـده  در  مفیـد  موجـودات  ایـن  از  گیـری  نمونـه  بـا 

کـرد. بحـران هـای پیـش رو فـرار 
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یـه  گرفـت. از زمـان برداشـتن ر کـرد ، تصمیـم بـه جراحـی اساسـی 
کویـن بـا حفـره ای در سـینه و سـوراخ  سـرطانی 15 سـال پیـش ، 

کند. پشـت خـود زندگـی مـی 
 آقـای Coonar جـراح بازسـازی دیـواره قفسـه سـینه را انجـام 
کنـد و سـوراخ  یـه راسـت را پـر  مـی دهـد تـا حفـره سـمت چـپ ر
کنـار جـراح  کویـن را در یـک روش "ماراتـن" 12 سـاعته در  پشـت 
پالسـتیک چارلـز ماالتـا ببنـدد. این روش شـامل گرفتـن عضله از 
طـرف دیگـر پشـت کویـن و اتصـال آن از طریق سـوراخ اسـت. اما 
کـه زالـو وارد  مشـکل در چنیـن روش هایـی - و ایـن جایـی اسـت 
کـه لختـه هـای خـون تشـکیل مـی شـود و  مـی شـود - ایـن اسـت 
منجـر بـه مـرگ عضلـه مـی شـود. پـس از عمـل بـرای زنـده مانـدن 

کویـن قـرار داده شـد تـا او شـفا بیابـد. ی  بافـت حـدود 20 زالـو رو

زالوهای مزرعه ولش 
انگلیس، هزاران انگشت 

پا را نجات داد
صنعـت زالـوی ایـران، بـه گزارش شـبکه بی بی سـی انگلیس 
کـه اینبـار بـه سـراغ کارل پیترز-بانـد یـک کشـاورز بیوفـارم زالو می 
کـه در نزدیکـی سـوانزی واقـع اسـت و سـاالنه هـزاران زالو به  باشـد 
گفـت  کنـد. آقـای پیترز-بانـد  مناطـق مختلـف دنیـا صـادر مـی 
کـه زالـوی شـرکت احتمـااًل "صدهـا هـزار انگشـت ، انگشـتان پا و 
پلـک پوسـت" را در طـی سـالها نجـات داده اسـت. ایـن مسـتند 
ی آنتن شـبکه رفته اسـت، که در دو مرکز معتبر  در دو قسـمت رو
کند. در قسـمت  کمبریج را دنبال می  برتر پزشـکی را در نزدیکی 
که از زمان  کوین فردی 59 سـاله حضور دارد  دوم از سـری سـوم ، 
یـه سـرطانی بـه مـدت 15 سـال رنـج مـی بـرد. برداشـتن غـده در ر
سـرطان او درمـان شـد ، امـا حفـره باقـی مانـده در سـینه او هرگـز 
بهبـود نیافتـه بـود و کویـن مجبـور بـود بـا یـک سـوراخ باز در پشـت 
کـه پـس از خـراب شـدن یـک روز  گویـد  کویـن مـی  کنـد.  زندگـی 
کـه قفسـه سـینه اش شـروع بـه نشـت چـرک  خانـواده ، هنگامـی 
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درمان کرونا ویروس با 
زالوی طبی ؟ 

میـر  و  مـرگ  بـاالی  میـزان  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
 19-COVID ویـروس  گیـری  همـه  اقتصـادی  عظیـم  عواقـب  و 
نیـاز بـه درمـان فـوری دارد، امـروزه توسـعه روشـهای درمانـی طـب 
کـورو ویـروس  سـنتی مؤثـر مـی توانـد مهمتریـن عارضـه عفونـت 
کـه  کاهـش دهـد. افـرادی  کـه منجـر بـه ایجـاد مـرگ مـی شـود را 
دارای بیمـاری پایـه هسـتند مثـل ذات الریه ، نارسـایی تنفسـی و 
سـکته هـای مغـزی یـا قلبـی در برخی از بیمـاران مبتال به عفونت 
بالینـی،  تصویـر  تحلیـل  و  تجزیـه  کنـد.  مـی  بـروز   19-COVID
آزمایشـگاهی و پاتوآناتومیـک آسـیب ویـروس COVID-19 طبـق 
کـه در پاتوژنـز بیمـاران مبتـال بـه انعقـاد  گزارشـات نشـان مـی دهـد 
دارد.  وجـود  داخلـی  فیبرینوژنـز  و  مزمـن(   DIC( عروقـی  مزمـن 
پیشـگیری از ایـن فرایندهـا، درمـان زودرس بـا اسـتفاده از روش 
سیسـتمیک زالـو درمانـی )SMP( یـا هیرودوتراپـی اسـت، زالـوی 
طبـی کـه دارای حـدود 30 نـوع آنزیـم، پلی پتتید و اثـر درمانی موثر 
بـر لختـه هـا دارد، از جملـه اثـرات ضـد انعقـادی و ترومبولیتیـک 
قـوی، مـی توانـد از بـروز عـوارض شـدید کرونا پیشـگیری و از مرگ 

کنـد. جلوگیـری 
از  چینـی  دانشـمندان  کـه   اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات 

کـه درمرحلـه اول هپاریـن  یافـت  موسسـه بیوتکنولـوژی پکـن، در
و  شـود  مـی  اسـتفاده  جدیـد  درمـان  بـرای  کـه   ، انعقـادی  ضـد 
کروناویـروس، باعـث عـوارض ثانویـه در بیمـاران مبتـال  عفونـت 
یـد -19 شـده اسـت، در نتیجـه ملـزم به اسـتفاده از درمان  کوو بـه 
هـای طبیعـی ماننـد زالـو در درمـان شـده انـد، ایـن تحقیقـات در 
نشریه medRxiv در ماه می 2020 چاپ شده است. مشاهدات 
یه را با حل لخته  چینـی هـا بـا درمان زالو نشـان داد که عملکـرد ر

کاهـش التهـاب شـده اسـت.   هـاي خـون بهبـود بخشـید و 
درمـان  در  را  زالـو  چـرا  کـه  آیـد  مـی  پیـش  سـوال  ایـن  حـال 
کنیـم؟ مزایـای زیـر r-hirudin بـزاق زالـو  کرونـا اسـتفاده  بیمـاری 

داد: نشـان  هپاریـن  بـه  نسـبت 
نـدارد،  خاصـی  وابسـتگی  وجـه  هیـچ  بـه  آن  عملکـرد   •
کـه یـک سـازنده هپاریـن اسـت. از ایـن رو،   ، III آنتـی ترومبیـن
هیرودیـن را مـی تـوان در بیمـاران مبتـال بـه کمبـود؛  آنتـی ترومبین 

کـرد. تجویـز   III
کـت را بـه هـم وصـل یا  • هیرودیـن ضـد انشـقاق اسـت کـه پال
کـت  کتـور پال کتورهـای هپاریـن ماننـد فا کنـد، فا غیرفعـال نمـی 

گـذارد.  4. ایـن تأثیـر نمـی 
کـه وزن  آزاد  کـه برخـالف ترومبیـن  • مشـخص شـده اسـت 
باالیـی دارد، آنزیـم  دیگـری درگیـر می شـود. اما هیرودین به دلیل 
کـم ، می توانـد به عنوان  ویژگـی هـای سـاختاری و وزن مولکولـی 
بـه  نسـبت  بهتـری  عملکـرد  و  کنـد  مسـدود  را  ترومبیـن  بخشـی 

داروهـای ضـد انعقـادی موجـود در بـازار دارد.
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زالو درمانی در منابع 
طب ایرانی

مفرح القلوب )شرح قانونچه( ؛ ص472

قسم سوم در تعلیق علق 
و این قسم متضمن است بر سه بحث:

بحـث اول در بیـان انـواع علـق و آنچـه متعلـق اسـت بدیـن از 
لوازماتش 

کرده انـد، زیـرا  کـه اهـل هنـد در ایـن مقـام بسـط تمـام  بداننـد 
اطبـاى  و  اسـت  مـروج  بسـیار  آن  اسـتعمال  ایشـان  بـالد  در  کـه 
کثـر انـواع او ذى سـمیت اسـت اطنـاب  کـه ا یونـان بـه علـت آن 
کثـر قدمـا امـر بـدان نفرموده انـد، لیکن از  در آن ننموده انـد، بلکـه ا
کـه وضـع محجمـه تعّسـر دارد  کـن  کـه متأخریـن در بعـض اما آن 
ى یافته انـد بیـان احـوال  کـرد مزّیتـی در و کار  و بـه علـق می تـوان 

آنهـا الزم دانسـته اند.
کحلـی اسـود  کـه بـزرگ سـر باشـد و لـون او  یابنـد همـه آن  در
کـه ذوات الزغـب بـود، یعنـی پشـم خـز بـر  باشـد یـا اخضـر، نـه آن 
ى خطـوط  کـه بـر و کـه شـبیه بـه مارماهـی بـود و آن  آن باشـد و آن 
که مشـبه اللون به منقلبون باشـد اسـتعمال  الزوردى باشـد و آن 
را نشـاید، چـه، در همـه اینهـا سـمّیت اسـت و ارسـال او موجـب 
ردّیـه  قـروح  و  اسـترخاء  و  حّمـی  و  الـدم  نـزف  و  غشـی  و  اورام 

می گـردد.
و منقلبون لفظ مفرد است بر صیغه 

مفرح القلوب )شرح قانونچه(، ص: 473

ى اسـت دارد و  کـه لونـش طـاو جمـع و آن نـام طائـرى اسـت 
ى،  متغّیـر می نمایـد لـون او بـه حسـب تغّیـر اوضـاع ناظـران در و

کـذا قـال القرشـي فـي شـرحه.
که در میاه حمأة ردّیه بود. کنند از علقی  و ایضا اجتناب 

ى الضفـادع صید  کـه از میـاه طحلبّیـه و مـأو و مختـار آنسـت 
کـه هرچـه از میـاه  گفته انـد  کننـد جهـت ارسـال و آنچـه بعضـی 

گیرنـد ردى اسـت مقبـول نیسـت. مضفدعـه 
کـه علـق ماشـی اللـون باشـد و باالیـش سـبزى زنـد و دو  و بایـد 

کـه ایـن بی مضرت اسـت. خـط زرنیخیـه ممتـد باشـند 
کبـدى اللـون یـا  و ایضـا هرچـه اشـقر مسـتدیر الجنـوب بـود یـا 
مشـابه جـراد صغیـر بـود یـا مشـابه ذنـب الفـأر بـود یـا صغیـر الرأس 

باشـد بی آفـت اسـت.
کـه پشـت او سـبز  و آنچـه شـکم او سـرخ بـود بهتـر از آن اسـت 

یـه بـود. گـر مـأواى او میـاه جار باشـد، خاصـه ا
کـرده  صیـد  اسـتعمال  از  قبـل  روز  یـك  کـه  اسـت  واجـب  و 
واژگونـش دارنـد تـا هرچـه در جـوف او اسـت بـه قـی مندفع شـود و 
بعـده قـدرى از خـون بـره یـا غیـر آن نـزد آن ریزنـد تـا قبـل از ارسـال 
ى پاك  کنند، پسـتر بگیرند و لزوجات و قذورات از و اغتذا بدان 

گـردد جهـت ارسـال. نماینـد بـه مثـل اسـفنجه تـا مسـتعد 

بحث دوم در ارسال علق 
گاه ارسـال علـق مطلـوب شـود و علـق صالـح  کـه هـر  بداننـد 
کـه  کـه آنهـا را در آب شـیرین  گـردد بایـد  کار مهیـا  مسـتعد ایـن 
گردیـدن دهنـد و  کالن باشـد بیندازنـد و قـدرى در آب  در ظـرف 
کـه سـریع الحرکـة باشـد برگزیننـد و پـاك سـازند  کـدام از اینهـا  هـر 
و موضـع ارسـال را بـه آب نمـك بشـویند و بمالنـد تـا سـرخ شـود 
گر علق زود  پـس علـق بـر آن گذارنـد بـه نهجـی که معلوم اسـت و ا

شماره پنجم
بهمن ماه  1399

26



متعلـق نشـود در آن محـل قـدرى طیـن سرشـوى یـا خـون بمالنـد 
کـه بدیـن سـبب بـه نشـاط تمـام متعلـق می گـردد.

مطلـوب  آنهـا  اسـقاط  و  گردنـد  ممتلـی  خـون  از  گاه  هـر  و 
کتـان  کسـتر یـا بـورق یـا حراقـه خرقـه  شـود قـدرى از نمـك یـا خا
کـه زود سـاقط  یـا اسـفنجه محـرق یـا صـوف محـرق بـر آن پاشـند 

می گرداننـد. جـدا  تنبـول  بـرگ  بـه  هنـد  در  و  می گـردد 
محـل  آن  محجمـه  بـه  کـه  اسـت  آن  صـواب  سـقوط  بعـد  و 
کیفّیـت  را ممتـص سـازند تـا قـدرى خـون دیگـر از آنجـا برآیـد و 

گـردد. باشـد جـدا  آنجـا  کـه در  ضـاره لسـعیه 
که محجمه نارى باشد یا غیر نارى. و عام است 

و واجـب اسـت کـه حیـن ارسـال چیزهـاى حابـس الـدم مهیـا 
گـر بعـد اسـقاط خون جارى شـود زود تدارك تـوان کرد. باشـند تـا ا
و بهترین حابسـات در این محل عفص محرق اسـت یا نوره 
یـك سـاخته ذرور  کـه باشـد بسـیار بار کـدام  یـا رمـاد یـا خـزف هـر 

سازند.

بحث سوم در منافع آن 
ى بـه محجمـه  کـه تنقیـه نفـس و بداننـد بسـیار جاهـا اسـت 
کفایـت  وقـت علـق  ایـن  در  کـه  نیسـت  و شـك  نباشـد  ممکـن 
کـه تعلیـق علـق بـر همـان محـل  می کنـد لیکـن احـوط آن اسـت 
کـه وضـع محجمـه ممکـن باشـد، چـه، گفته شـد که مص  کننـد 
گـر  آن محـل بعـد اسـقاط علـق و اخـراج خـون قلیـل الزم اسـت ا

مقـدور باشـد.
کثـر طبائـع، خصـوص در نسـوان  کـه در ا و ایضـا معلـوم اسـت 
کـه تحمـل الـم شـرط ندارنـد ارسـال علـق  و صبیـان و ضعیفـان 

نیکـو چیـزى اسـت.
از  فزونتـر  عضـو  غـور  از  علـق  در  خـون  جـذب  کـه  بداننـد  و 
کثر بعد اسـقاط  کـه در ا جـذب حجامـت اسـت، از اینجـا اسـت 

علـق سـیالن دم باقـی باشـد و
مفرح القلوب )شرح قانونچه(، ص: 474

کـه  بـه خـالف شـرط حجامـت  بـه حبـس می گـردد  محتـاج 
کـه نیـش بـزرگ  ى نمی باشـد مگـر احیانـا در صورتـی  نـزف در و

باشـد. رسـیده 
و ایضـا در امـراض مزمنـه جلدیـه چـون سـعفه و قوبـا و امثـال 

کثیـر األثـر اسـت. آن ارسـال علـق 
کـه علق جـذب نمی کند مگر  و بعضـی از اطبـاى هنـد برآننـد 
کـه  ى  از و کـه خـون  اینجـا اسـت  از  را و می گوینـد  خـون فاسـد 
کـه در  بـه خـدا توفیـق  برمی آیـد سـیاه می باشـد، می گویـم مـن و 

خـروج دم فاسـد انـدر جـذب علـق وجـه عقلـی مسـتقیم اسـت، 
یحـی اسـت و غیـر قسـرى اسـت پـس طبیعـت  چـه، جـذب تدر
یـج او آنچـه خـون فاسـد اسـت می دهـد،  بـإذن خالقهـا بنـا بـر تدر
ألن الطبیعـة مـن شـأنها حفـظ الجید و دفع الـردي إن لم یعاوقها 
خـأ  ضـرورت  بـر  بنـا  آنجـا  در  کـه  حجامـت  خـالف  بـه  القاسـر 
هرچـه متصـل بـدو اسـت منجـذب می گـردد بـال تمّهـل، صالحـا 

کان أو فاسـدا.
کـه در حجامـت مذکـور شـده از عـدم وقـوع  انتبـاه  شـرائطی 
بعـد مضـی نصـف  ى  ایقـاع و او و اختیـار  و آخـر  مـاه  اول  او در 
اول از شـهر در سـابوع ثالـث و ماننـد آن از تعّیـن سـاعات نهـار 
و مراعـات اختیـار و اضطـرار در اینجـا نیـز مرعـی اسـت، التحـاد 

فیهمـا. السـبب 
کـه در حجامـت، یـك سـاله و  کـه همچنـان  و شـك نیسـت 
یـك و نیـم سـاله را رخصـت نداده انـد و بعـد شـصت سـال نیـز از 
آن منـع نمـوده در علـق هـم همـان اعتبار اسـت، لیکـن در تجربه 
اطفـال شـش ماهـه، بلکـه چـل روزه را اجـازت بـه ارسـال دو سـه 
کرده شـده عند الحاجت و نفع بال مضّرت مشـهود گشـته. علق 

گذشـته  چلـه  از  کـه  را  صغائـر  کـه  اسـت  معمـول  هنـد  در  و 
کـه مشـهور بـه سـرخباده اسـت در  باشـند و شـائبه از فسـاد خـون 

آن پدیـد آیـد بـر سـر مقعـد ارسـال علـق می کننـد.
کـه نـاف ایشـان پختـه  کثـر اطفـال دو سـه ماهـه را  کذلـك ا و 
بـود و بـه اسـتعمال اطلیـه و ذرورات مجّففـه انتفـاع نمی یافت به 
ى  ارسـال سـه علـق نواحـی ناف اجـازت دادم، در انـدك مدت رو

یـه موضعّیـه فـورا بـه ظهـور پیوسـت. بـه خشـکی آورد و تأثیـر ادو
کـه بی ضـرورت قـوى خـون از فـوق معـده  و احـوط آن اسـت 
گـر اتفـاق افتـد تقویت معده به نوشـدارو و امثال  نشـاید گرفـت و ا

آن می کـرده باشـند تـا یـك هفتـه بی آفـت باشـد.
یـه  و آنچـه عـوام النـاس در اخـراج خـون علـق احتیـاط بـه ادو
اسـت،  لغـو  محـض  بایـد،  آنچـه  از  یـاده  ز می کننـد  آن  امثـال  و 
و  اسـت  باشـد احتیاطـش یکسـان  کـه  کیـف  هـر  بـه  اخـراج دم 
گـرم بعـد خـروج دم ممنـوع اسـت و اسـتعمال  اسـتعمال اشـیاى 
مبـّردات بی ضـرورت نیـز غیـر مجوز اسـت و اعتـدال او در هر امور 

محمـود.1

چغمينى، محمود بن محمد - شارح: شاه ارزاىن، مري محمد   1

اكرب بن محمد، مفرح القلوب )رشح قانونچه(، 1جلد، مطبعة إسالمية - 

الهور، چاپ: اول، -.
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صادرات 500 میلیون 
دالری آبزیان ایران در 
سال 98 منهای زالو/ 

صادرات عروس دریایی 
مقدم بر زالوی طبی

دفتـر  مدیـرکل  از  نقـل  بـه  ایـران،  زالـوی  صنعـت  گـزارش  بـه 
کیفیـت، فـرآوری و توسـعه بـازار آبزیـان سـازمان شـیالت  بهبـود 
کـره جنوبی  کـرد: بـازار روسـیه، چین و  ایـران در گفتگویـی اعـالم 
کـه بـازار داخلـی مـا  گشـوده شـده چـرا  ی بـازار آبزیـان ایـران  بـه رو
کشـور تـوان تامیـن بـازار هـای خارجـی را نیـز  عـالوه بـر تامیـن نیـاز 
صـادرات  دالر  میلیـون   500 حـدود   98 سـال  انتهـای  تـا  و  دارد 

آبزیـان داشـته ایـم.
کوچک در این  که: سـهم جراح  حال به این سـوال می رسـیم 
کجاسـت ؟ آبزیـان صـادر شـده شـامل  کشـور  صنعـت شـیالت 
پرورشـی،  ماهیـان  پرورشـی،  میگـوی  گوشـت،  حـرام  ماهیـان 
کنسـرو  آبـزی،  مهـرگان  بـی  و  یایـی  در خیـار  پرورشـی،  یـار  خاو
و غـذای آبزیـان اسـت ولـی سـهم زالـو ایـن موجـود سـودمند چـه 
مـی شـود؟ ضـرورت توسـعه صـادرات آبزیـان در سـال های آتـی 
و رسـیدن بـه اهـداف تعییـن شـده در برنامـه ششـم توسـعه در بـر 
بـه  تـا پایـان سـال ۱۴۰۴  گرفتـه  اسـاس برنامه ریزی هـای صـورت 
۸۰۰ میلیون دالر یعنی ۲۰۰ میلیون دالر بیشتر از برنامه ریزی های 
انجـام شـده، برسـد. امـا هنـوز یـک عـدد زالـو طبـق آمـار رسـمی 

کشـور صـادر نشـده اسـت.
گزارشـگران صنعـت زالـوی ایـران،  گزارشـات واصلـه بـه   بنابـر 
میـزان 250  بـه   97 و  در سـال 98  کـه  اسـت  داده  نشـان  نتایـج 
ارزش 270  بـه  کشـور صـادر شـده اسـت  از  یایـی  تـن عـروس در
از  یایـی  در عـروس  فـروش  و  صیـد  صنعـت  انـگار  دالر،  هـزار 
کشـور داشـته اسـت. بهتـر اسـت  بـرای  زالـو سـودآوری بیشـتری 
کشـور  در  نوپـا  صنعـت  ایـن  بـه  بیشـتری  توجـه  امـر  مسـئولین 
بـرای  دلگرمـی  یـک  تولیـد،  جهـش  سـال  در  تـا  باشـند  داشـته 

شـود. ایجـاد  تولیدکننـدگان 

قاچاق چمدانی زالو به 
کدام سمت خواهد رفت؟
کاال  گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، سـتاد مبـارزه با قاچـاق  بـه 
کیـپ  کشـور از سـال 95 برنامـه ویـژه ای بـرای تشـکیل ا و ارز در 
عملیـات ویـژه نسـبت بـه پایـش و کنتـرل نـوار مرزی اسـتان های 
کمـک مرزبانـان و پیگیـری  کـه بـا  کشـور قـرار داده اسـت  شـمالی 
هـای سـازمان شـیالت بـا انجـام اقدامـات و رصـد اطالعاتـی تـا 
کشـف  کنـون چندیـن محمولـه از ایـن موجـود ارزشـمند بعـد از 
بـا آغـاز فصـل بهـار  کشـور، معـدوم شـد. امـا هـر سـال  در داخـل 
کیفیت دپویی در اسـتخرهای  یه زالوهای بی  شـاهد ورود بی رو
کشـورهای همجـوار بـا قیمـت هـای بسـیار انـدک بـه بـازار داخـل 
کیلویـی هسـتیم. ورود غیـر مجـاز  ایـران بـه صـورت چمدانـی و 
مشـکالت  اینکـه  علیرغـم  اسـتاندارد  بـدون  زالوهـای  ایـن 
پزشـکان طـب  الودگـی در مطـب هـای  و  بیمـاری  و  بهداشـتی 
در  نوپـا  کننـده  تولیـد  کمـر  آورد،  خواهـد  بوجـود  ایرانـی  سـنتی 
کـه بـه تازگـی رخـت ده سـاله خـود را پوشـیده اسـت،  صنعتـی 
مـی شـکاند و قیمـت هـا را بـه کف می برد. تغییـرات دالر در نرخ 
گاهـی برخـی پزشـکان طـب  قاچـاق زالـو تاثیـرات بسـزایی دارد. 
گذارند و بدون توجه به منشـا  سـنتی اولویت خود را نرخ زالو می 
یـع کننـدگان غیـر مجاز می  گیـر دام توز زالـو و خـواص درمانـی آن  
افتنـد و بـه صـورت غیرعمـد تولیدکننـده را از چرخـه بازار حذف 
کننـد. اقدامـات پلیـس امنیـت در سـال 1400 بـرای زالـو چـه  مـی 

خواهـد بـود ؟ 
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گزارش شیالت ترکیه : 
وضعیت زالوی ترکیه به 

بحران رسیده است
کـه  دهـد  مـی  نشـان  ترکیـه  شـیالت  سـازمان  جدیـد  گـزارش 
کشـور  در مـاه هـای فروردیـن تـا تیرمـاه فصـل صیـد زالـو در ایـن 
شـروع مـی شـود و از اواخـر اردیبهشـت اوج صیـد زالـو از طبیعـت 
زالـو  از 240 عـدد  بیـش  بـه  کـه در سـاعت  کنیـد،  مـی  مشـاهده 
رسـیده اسـت و در زمسـتان در مـاه هـای دی، بهمـن و اسـفند 
مـاه صیـد بـه صفر رسـیده اسـت. همچنیـن اعالم کردنـد در اوج 
یاچـه هـا تنهـا  کزیمـم نمـودار( در هـر متـر مربـع در فصـل بهـار )ما
کـه ایـن نشـان از خطـر انقـراض  3 عـدد زالـو یافـت شـده اسـت، 
کـرده اسـت  در سـال هـای آینـده را نشـان مـی دهـد. ترکیـه اعـالم 
کیلوگـرم زالـو H. verbana صـادر داشـته  در سـال 2018 فقـط 410 
اسـت و ایـن تنهـا 20% حـق صادرات سـاالنه زالو در کشـور اسـت 
بهـره  کـه   اسـت  کـرده  مصـوب  )ترکیـه  باشـد  مـی  کـم  بسـیار  و 
کنـد(. در ترکیـه 16  بـرداران مـی تواننـد سـاالنه 2 تـن زالـو صـادر 
شـرکت فعـال در حـوزه دانـش پـرورش و تکثیـر زالـو وجـود دارد که 

گانـه ای دارنـد. هرکـدام تولیـدات و حـق صـادرات جدا

با همکاری سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و 
سازمان شیالت کشور 

انجام می شود
کـردن  اجـرای سیاسـت سـهم بـری دانـش از تولیـد و مردمـی 

افزایـش بهـره وری در حـوزه شـیالت و آبزیـان
و سـازمان  کشـاورزی  نظـام مهندسـی  بـا همـکاری سـازمان 
مردمـی  و  تولیـد  از  دانـش  بـری  کشـور، سیاسـت سـهم  شـیالت 
کـردن افزایـش بهـره وری در حـوزه شـیالت و آبزیـان بـا مشـارکت 
بخـش خصوصـی و تشـکل هـای صنفـی و تخصصـی انجام می 

شـود.
روسـای  بـا  مشـترک  نشسـت  در  مرکـزی  سـازمان  ؼرئیـس 
که با هدف امضای تفاهم نامه مشـترک  سـازمان های شـیالت، 
برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه رسـالت هـای سـازمان نظـام مهندسـی 
گفـت: بـا همـکاری و تعامـل بیشـتر می توان ضمـن مردمی کردن 
بـا  آبزیـان  و  شـیالت  تولیـدی  واحدهـای  در  وری  بهـره  افزایـش 
انتفـاع اقتصـادی فعـاالن ایـن حـوزه، فعالیـت هـای نوظهـور در 

حـوزه شـیالت و آبزیـان را توسـعه داد.
سـرمایه  ورود  جریـان  بـودن  کنـد  بـر  کیـد  تا بـا  نـژاد  ؼرمضـان 
سـازی،  شـفاف  گفـت:  کشـاورزی،  بخـش  بـه  مردمـی  هـای 
تسـهیل و تسـریع صـدور مجوزهـا بـه عنـوان دروازه ورود سـرمایه 
هـای مردمـی بـه بخـش کشـاورزی از برنامـه هـای جـدی سـازمان 
و  بـری  زمـان  کاهـش  اسـتعالمات غیرضـرور،  کـه حـذف  اسـت 
شـفاف سـازی از مهمتریـن اقدامـات انجـام شـده در ایـن زمینـه 

مـی باشـد.
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دسـتگاه  مشـکل  نظـر  مـورد  کیـس   : گربـه  در  زالودرمانـی 
ادراری داشـت و بـاز زالـو انـدازی بـر مجـاری کنـاری، مشـکل 
گرفـت.   گربـه برطـرف شـد و تخلیـه ادرار بـه راحتـی صـورت 

کـه تخمهـای بـارور شـده    تحقیقـات نشـان داده اسـت 
کسـترود مـی شـوند. زالو به عقـب از پیله خارج  درون پیلـه ا
کـه  قطبـی  هـای  شـاخه  توسـط  آن  انتهـای  دو   ، شـود  مـی 
توسـط غـدد پروسـتات ترشـح مـی شـوند بسـته مـی شـوند. 
انـدازه 30 میلـی متـر در 15  بـه  پیلـه بـه شـکل اسـتوانه ای 
کثـر 1 سـانتی متـر(. ایـن الیـه دارای  میلـی متـر اسـت )حدا
داخلـی  کتونـی  الیـه  یـک  و  اسـفنجی  بیرونـی  الیـه  یـک 
گیرند اما  اسـت. پیله ها همیشـه در بسـتر مرطوب قرار می 
هرگز در آب قرار ندارند. تشـکیل پیله حدود شـش سـاعت 

کشـد. طـول مـی 

نکات آموزشی

کننـد، بایـد بدانیـد  کار مـی  کـه بسـتر خـزه  کنندگانـی  تولیـد 
تکثیـر  دوران  بـاالی  رطوبـت  در  هـا  آسکارومایسـس  گ  هـا کـه 
کـرد و بسـتر را آلـوده مـی نماید، این قـارچ می تواند  رشـد خواهـد 
کنـد امـا  کوکـون تولیـدی اثـر بگـذارد و آن را نابـود  ی بافـت  بـر رو
گاهـا بعضـی از قـارچ هـا تخـم الرو  تحقیقـات نشـان داده اسـت 
حشـرات داخـل خـزه را از بیـن مـی برنـد در کل باید از شستشـو و 

ضدعفونـی خـزه خـود صددرصـد مطمئـن باشـید
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حضـور یـک ضـد انعقـاد قـوی در بزاق زالو بـرای اولین بار در سـال 1884 
 hirudin کشـف شـد. او آن را یسـت جـان بـری هایکرافـت  توسـط فیزیولوژ
کـرد امـا ایـن مولکـول تـا دهه 50 جدا نمی شـد و فقط در دهه 70  نامگـذاری 

دانشـمندان سـاختار آن را سـاختند.
کـه از 65 اسـید آمینـه تشـکیل شـده اسـت  هیرودیـن یـک پپتیـد اسـت 
و دارای سـه پیونـد دی سـولفید اسـت. بـا مهـار آنزیـم پروتئـاز به نـام ترومبین 
ترومبیـن   ، عـادی  شـرایط  در  کنـد.  مـی  متوقـف  را  خـون  شـدن  لختـه   ،
فیبرینـوژن محلـول )گلیکوپروتئیـن موجود در پالسـمای خـون( را به فیبرین 
کنـد - این پروتئین های فیبرولـی و غیر گلوبولی برای  نامحلـول تبدیـل مـی 
کت هـای خـون را به دام مـی اندازد  کـه پال ایجـاد مشـی بـه هـم مـی پیوندنـد 

کنـد. و رگ هـای خونـی آسـیب دیـده را وصـل مـی 

سـاعت   ۶ الـی  سـاعت  دو  از  کوکـون 
کـف سـفید  کـه از مرحلـه  زمـان خواهـد بـرد 
کـرم رنـگ برسـد و بافـت هندسـی  بـه مرحلـه 
خـود را تشـکیل بدهـد، ایـن بافت ضد آب و 
کـه جنیـن الروهـا را داخـل  متخلخـل اسـت 

کوکـون حفـظ مـی نمایـد.

چـه چیـزی بایـد قبـل، حیـن و بعـد از اسـتفاده  زالـو در نظـر 
شـود؟ گرفتـه 

کـه هموگلوبیـن قبل از زالـو درمانی چک  1-  توصیـه مـی شـود 
گـر حیـن 2 مـاه آخر ممکن اسـت(. شـود )ا

کـه سـالم بـه نظـر مـی رسـند اسـتفاده  2-  فقـط از زالوهایـی 
کنیـد. در وضعیـت نرمـال، زالـو سـرزنده بـه نظـر می رسـد و نشـانه 
ئـم احتمالـی  ای از جراحـت در بـدن آن هـا دیـده نمـی شـود. عال
کـم خونـی، بـوی نامطبـوع، ضعـف، رنـگ پریدگـی  بیمـاری زالـو: 
یـا رنـگ پوسـت زرد، قسـمت هـای از بـدن چـرب اسـت، نقـاط 
قرمـز  زخـم،  سـر،  خردگـی  بـدن،  انقبـاض  برجسـتگی،  سـفت، 

شـدن لـب هـای مکنـده قدامـی و مرطـوب، پوشـش سـفید.
3-  قبـل از اسـتفاده، زالـو بـا آب ولـرم شسـته شـود تـا عوامـل 

ک شـوند. بیمـاری زا از سـطح بـدن پـا
بـا  تمـاس  در  کـه  زمانـی  و  گزنـد  مـی  آرامـی  بـه  زالوهـا    -4
زمانـی  بـرق هسـتند،  و  رعـد  روغـن هـای ضـروری،  یـا  نیکوتیـن 
کـه توسـط  کـه در معـرض نـور مصنوعـی قـوی قـرار دارد و زمانـی 
کننـده عصبـی اسـتفاده مـی شـوند، یـک دفعـه نمـی  یـه مصـرف 

گزنـد. 
ئـم دارد. بیـش از  5-  تعـداد زالـوی مـورد اسـتفاده بسـته بـه عال

10 زالـو نبایـد در زمـان عادی، فرد سـالم اسـتفاده شـود.
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#بیماریهای_زالو
تی  مشـکال تریـن  رایـج  و  تریـن  عمـده  زالـو  گوارشـی  مشـکالت 
بوجـود  مختلـف  سـنین  در  زالوهـا  بـرای  تغذیـه  از  بعـد  کـه  اسـت 
کاهـش  مـی آیـد، ایـن بیمـاری عوامـل مختلفـی از جملـه اسـترس، 
آنهـا  از  تـوان  مـی  کـه  باشـد  مـی  و...  کتریایـی  با عفونـت  کسـیژن،  ا

نمـود پیشـگیری 
صنعـت زالـوی ایـران مکمـل پرولیـچ را بـه عنـوان پروبیوتیـک زالو 

کاهنـده ایـن مشـکالت در مـزارع زالـو پیشـنهاد مـی کند و 

 درمان آلزایمر با زالو
گروهـی از بیمـاران 65-80 سـاله انجـام  هیرودوتراپـی بـرای 
بـه  و  شـدند  حافظـه  نقـص  دچـار  دیگـران  جملـه  از  کـه  شـد 

شـدند. مبتـال  آلزایمـر 
بـه مـدت 6 مـاه ، 4 زالـو )در فواصـل دو هفتـه( در طـول هـر 

گرفتنـد. درمـان قـرار 
اولیـن اثـرات بعـد از مـاه اول )بعـد از دو جلسـه( مشـاهده 
کـه بیمـاران شـروع به تلفظ جمـالت به صورت  شـد ، هنگامـی 
مصنوعـی تـر کردنـد و قادر به نوشـتن ، منسـجم بـودن ، منطقی 

کرد. بـودن بودنـد. شـروع بـه افزایـش 
هیرودوتراپـی  کـه  داشـت  اظهـار  تـوان  نمـی  وجـود  ایـن  بـا 
را  آلزایمـر  بیمـاری  دائمـی  و  مؤثـر  طـور  بـه  کـه  اسـت  روشـی 
درمـان مـی کنـد ، امـا مطمئنـًا روشـی بـرای نتیجـه گیری اسـت 
کـه اسـتفاده از ایـن روش بـرای بـدن  مهمتریـن چیـز ایـن اسـت 

تـر اسـت و عـوارض نـدارد. بـی خطـر 

صـادرات زالـو از ترکیـه بـه کشـور عـراق روزانـه انجام 
مـی شـود، نـرخ فـروش زالـو در عـراق 1.5 دالر اسـت، بـا 
نـرخ امـروز چیـزی بیـش از هـر نـخ 40 هـزار تومـان ارزش 

دارد
کشـورهای ترکیـه و آذربایجـان  افزایـش نـرخ زالـو در 
در هفتـه اخیـر، نـرخ هـر قطعـه زالـوی مدیسـینالیس در 
یـخ 5 آبـان  ترکیـه معـادل 6 لیـر )21774 تومـان( در تار

مـاه معاملـه شـده اسـت
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کشف جدیدترین AMP در زالوی طبی در 

سال ؼ2020
گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، تحقیقـات نشـان  بـه 
 )AMP( میکروبـی  ضـد  پپتیدهـای  کـه  اسـت  داده 
داروهـای ضـد عفونـی  از  گـروه جدیـد  یـک  بـه عنـوان 
گرفته می شوند و بدست آمده.  کننده در نظر  امیدوار 
ایـن مطالعـه پپتیدهـای ضـد میکروبـی جدیـد مشـتق 
 Hirudo medicinalis 352(  از میکروبیوم_pept(شـده
اعمـال  محاسـباتی  تحلیـل  و  تجزیـه  روش  بـا  کـه  را 
گـزارش شـده اسـت،  شـده در هیـرودو مدیسـینالیس 
AMP هـای شناسـایی شـده دارای یـک فعالیـت ضـد 
گـرم مثبت و گرم  کتـری هـای  میکروبـی قـوی در برابـر با
منفـی هسـتند )دامنـه MIC: 5.3 تـا 22.4 میکرومـوالر( 
یـک   ، همولیتیکـوس  اسـتافیلوکوکوس  جملـه  از   ،
گـوالز منفـی دارنـد. این سـرآغاز بزرگ  کوآ پاتـوژن منفـی 

تولیـد دارو از بـزاق زالـوی طبـی خواهـد شـد

آمینـه  اسـید   65 از  کـه  اسـت  پپتیـد  یـک  هیرودیـن 
بـا  اسـت.  شـده  تشـکیل  سـولفید  دی  پیونـد  سـه  ی  حـاو
مهـار آنزیمـی پروتئـاز بـه نـام ترومبیـن لختـه شـدن خـون را 
کنـد. در شـرایط عـادی ، ترومبیـن فیبرینـوژن  متوقـف مـی 
محلـول )گلیکوپروتئیـن موجـود در پالسـمای خـون( را بـه 
هـای  پروتئیـن  ایـن   - کنـد  مـی  تبدیـل  نامحلـول  فیبریـن 
ی ، بـه هـم پیونـد مـی خورند و تشـکیل  رشـته ای و غیـر کـرو
کـت هـای خـون را بـه دام مـی  کـه پال یـک مـش مـی دهنـد 
کنـد. انـدازد و رگ هـای خونـی آسـیب دیـده را وصـل مـی 

صنعت زالوی ایران 
مجوز نماد اعتماد 

الکترونیکی را اخذ کرد
کـه از طرف مرکزی با نام توسـعه  ایـن نمـاد نشـانه ای اسـت 
کـه وابسـته بـه وزارت صنعـت، معـدن  تجـارت الکترونیکـی 
بـه فروشـگاه های  تاییدیـه  بـه عنـوان  ایـران سـت،  و تجـارت 
زیـن  می شـود.  داده  کشـور  معتبـر  هـای  پایـگاه  بـه  اینترنتـی 
کلیـه محصـوالت تیـم صنعـت زالـو بـا پرداخـت آنالیـن  پـس 

گـردد. خدمـت شـما ارایـه مـی 
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تاثیر محیط  بر تعداد 
کوکون و الرو درکوکون 
در پرورش زالوی طبی

بهادر اوگورال

 )دانشکده شیالت ،داشگاه کاتب چلبی ازمیر(-2020

و  بـرای درمـان اسـتفاده می شـود  کـه  زالـوی طبـی قرنهاسـت 
از  پـس  وربانـا،  هیـرودو  اسـت.  داشـته  اقتصـادی  ارزش  همـواره 
زالـو  گونه هـای  از  پر طرفدار تریـن  یکـی  مدیسـینالیس،  هیـرودو 
هیـرودو  طبـی  زالـوی  ترکیـه،  در   . ترکیـه  اسـت  و  پـا  ارو طـب  در 
گرچـه  کوسیسـتم های آب شـیرین وجـود دارد.  وربانـا عمدتـا در ا
یسـتگاه های طبیعـی ترکیـه و اقلیـم مناسـب شـرایط بهینـه ای  ز
نابـودی  و  یـه  بی رو صیـد  می کننـد،  فراهـم  زالـو  پـرورش  بـرای 
منجـر  طبـی  زالو هـای  انقـراض  بـه  شـیرین  آب  یسـتگاه های  ز
خواهـد شـد. بـرای پیشـگیری از انقـراض آنهـا در سـطح جهـان، 
گونه هـای حیوانـات  سـایتس )کنوانسـیون تجـارت بیـن المللـی 
زالـو  از  دارنـد(1  قـرار  نابـودی  معـرض  در  کـه  وحشـی  گیاهـان  و 
کشـور حفاظـت می کنـد. همچنیـن، فقـط ترکیـه بـرای  در 183 
کـرده   یـه زالـو سـهمیه صادراتـی تعییـن  پیشـگیری از صیدبی رو

)سـایتس،2019(.   اسـت. 
۱ .The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora )CITES(

پـرورش  اهمیـت  طبیعـت,  در  زالـو  جمعیـت  کاهـش  بـا 
مصـارف  بـرای  کـه  زالوهایـی  یافته اسـت.  افزایـش  طبـی  زالـوی 
طبـی اسـتفاده می شـوند در تمـاس مسـتقیم بـا خـون انسـان قـرار 
می گیرنـد. بنابرایـن، پـرورش بهداشـتی زالـو در مـزارع پـرورش زالو 
کـه  اولویـت دارد.   در"قانـون روش هـای طـب تکمیلـی و سـنتی" 
کتبـر 2014 به چـاپ رسـید،  توسـط وزارت  بهداشـت ترکیـه در27 ا
بـر ضـرورت اسـتریل بـودن زالـوی طبـی و اهمیـت پـرورش زالـو در 

کیـد شـد. مـزارع زالـو تا
و  طبـی  زالـوی  وکوکون گـذاری  زمسـتان گذرانی  زندگـی، 
تفریـخ الرو هـای آن در طبیعتـدر پیـت یـا زمیـن باتالقـی صـورت 
می گیـرد. در تاسیسـات پـرورش زالـو، موادآلـی ماننـد پیت و خزه 
کوکون گـذاری اسـتفاده می شـوند. امـا،  گسـترده ای بـرای  بـه طـور 
آلـی ماننـد پیـت ذاتـا مملـو از میکروارگانیسـم  ها هسـتند.  مـواد 
بـا  محیط هـا  ایـن  از  اسـتفاده  اسـت  ممکـن  )کوسـتر،1972(2. 
خطـر آلوده کـردن آزمایشـگاه و زالو هـا همـراه باشـد. دراین تحقیق 
مصنوعـی،  کـه  کوکون گـذاری  بـرای  جایگزیـن  مـواد  کاربـرد 
آنهـا  ک کـردن  پا و  هسـتند  بهداشـتی  و  مجـدد،  اسـتفاده  قابـل 
آنهـا  از  اسـتفاده  معایـب  و  مزایـا  و  گردیـد  بررسـی  آسان اسـتنها 
کـه بیشـتر از هـر مـاده دیگـری بـرای پـرورش زالـو بـه کار  یـا پیـت، 

شـد. مقایسـه  مـی رود، 

مواد و روش ها 
چهـل زالـوی طبـی )) H. verbana Carena, 1820 از شـرکتی 
که اظهار داشـت آنها را در ماه اوت  در شـهر ازمیر خریداری شـد 
کیصـری در ترکیـه3 صیـد  یچـه یـای در بخـش دولـی  2016 از در
گـرم انتخـاب شـدند.  کـرده اسـت. زالوهایـی بـا وزن بیشـتر از 5 
وزن  متوسـط  و  گـرم  و 13.2   5 زالو هـا  وزن  بیشـترین  و  کمتریـن 
گـرم بـود. همچنین, مرفولوژی زالو ها   )X±SD( 2.13±7.62 آنهـا
کـرده )کـه تـازه غـذا خـورده  بررسـی شـد و زالو هـای زخمـی یـا بـاد 

بودنـد( در آزمایـش اسـتفاده نشـدند.
)پتـرا  مرطـوب  پیـت  از  عمدتـا  زالـو  پـرورش  آزمایشـات  در 
گالم،  اوسـکین و همکاران، 2009؛ سـیالن و همکاران،2015؛ سـا
بـرای   5)2019 همـکاران،  و  )مالـک  مرطـوب  خـزه  و   4)2017
مـاده  دو  آزمایـش  ایـن  در  می شـود.  اسـتفاده  زالـو  کوکون گـذاری 
کوکون گـذاری  بـرای  هـم  هیـدروژل(  و  اسـفنج  )تکه هـای  دیگـر 

گرفته شـد.    بـه کار 
2 Küster
3 Yay Lake, Develi District of Kayseri, Turkey
4 Petrauskine et al., Ceylan et al.
5 Malek et al.
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آزمایش
کاتـب چلبـی در  آزمایشـات در دانشـکده شـیالت دانشـگاه 
کواریـوم  سـه مرحلـه انجـام شـد.در مرحلـه اول، زالو هـا در یـک آ
آب(بـه  لیتـر   100 ی  حـاو سـانتی متر   40×50×100 نیمه پر)باابعـاد 
کنند. مدت 15 روز نگهداری شـدند تا به شـرایط جدید عادت 
کواریـوم بـرای تغذیـه آنهـا بـه مـدت 32 روز اسـتفاده  از همیـن آ
سوسـیس  از  آنهـا  تغذیـه  بود.بـرای   ℃1±20 آب  دمـای  شـد. 
پالسـمای  و  لختـه    . شـد  ℃((اسـتفاده   1±37 گاو  خونگـرم 
پـر  خـون  سوسـیس  در  سـپس  و  شـده  هموژنیـزه  باهمـزن  خـون 
کار نرفـت. آب شـیر،  شـده بـود،و هیـچ مـاده ضـد انعقـادی بـه 
بـود و  کلـر ضدعفونـی نشـده  بـا  کـه درآزمایشـات اسـتفاده شـد، 
کمتـر   N-NH3 ،8.2-8 ایـن مشـخصات را داشـت )پ هـاش
کمتـر از 0.01 میلی گـرم در لیتـر،   NH3 ،ار 0.001 میلی گـرم در لیتـر

لیتـر(.    در  کسـیژن محلـول در آب 7.31 میلی گـرم  ا
ظرف هـای  بـه  دوم)جفت گیری(،زالو هـا  مرحلـه  در 
گشـاد منتقـل شـدند. در هـر ظـرف 3  پالسـتیکی 5 لیتـری دهـن 
کـه هـر سـه روز بـا آب تـازه ای بـا همـان دماتعویـض  لیتـر آب بـود 
نگهـداری  محلـی  در  زالو هـا  آب،  تعویـض  طـول  در  می شـد. 
کـه به طور  می شـدندو پـس از تعویـض آب درهـر ظـرف 8 حلـزون 
بـه  جفت گیـری  می شـد.  می شدندگذاشـته  انتخـاب  تصادفـی 
گرفـت.  مـدت سـه هفتـه در آب دارای دمـای 25±0.5 ؼ صـورت 
تغییـر  و  شـد  کلیتلوممتـورم  زالو هادراطـراف  شـکم  آن،  از  پـس 
کوکون گذاری هسـتند  که نشـان می داد آنهـا آماده ی  رنـگ یافـت 
یلکیـن،1989؛ الیـوت، 2008؛ ژانـگ و همـکاران6، 2008(.    )و
کوکون گـذاری مرحلـه سـوم بود.زالو هـا بـه 8 ظرف دهن گشـاد 
کـه پـر از مـواد مرطـوب بـود منتقل شـدند.در هـر ظرف 5  5 لیتـری 

.Zhang et al  6

زالـو بـود. دو ظـرف بـا تکه هـای اسـفنج, 3 ظرف بـا پیت مرطوب 
و سـه ظـرف دیگـر بـا هیـدروژل درشـت پر شـد. بـرای هر نـوع ماده 
موجـود در ظرف ها،زالو هـای هـم وزن و هم انـدازه اسـتفاده شـد.   
تفـاوت  از نظـر وزن  زالـو در ظرف هـای مختلـف  گروه هـای  بیـن 
معنـی داری وجـود نداشـت تمـام ظرف هابـا پالسـتیک تیره رنـگ 
دمـای  در  روز   45 مـدت  بـه  کوکون گـذاری  شـدند.  پوشـانده 

صورت گرفـت.    ℃  0.5±25

نتایج
ی مواد مرطـوب منتقل  هنگامی کـه زالو هـا بـه ظرف هـای حـاو
کـردن پیـت و هیـدروژل پرداختند  شـدند، بـه  سـرعت به سـوراخ 
اسـفنج  تکه هـای  ی  حـاو ظرف هـای  در  کـه  زالو هایـی  ،امـا 
اسـفنج  تکه هـای  ی  رو طوالنـی  مدتـی  بـرای  شـدند  گذاشـته 
ماندنـد و سـپس بـه تـه ظرف هـا بین تکه های اسـفنج رفتند. این 
یسـتگاه مورد پسـند زالو نباشـد.   نشـان می داد که شـاید اسـفنج ز

رامـی بـه قشسـمت پایینـی ظـروف رفتنـد
هفتـه  پایـان  در  اسـفنج،  تکه هـای  بـا  پر شـده  ظرف هـای  در 
آنالیـز  مردنـد.  زالـو   4 دهـم,  روز  در  شـد.  ایجـاد  بـدی  بـوی  اول 
اسـفنج  تکه هـای  ی  حـاو ظـرف  تـه  در  NH3آب   و   N-NH3
آنهـا بیشـتر از 8.5 میلی گـرم در لیتـر اسـت.  نشـان داد غلظـت 
و  زالو هـا  شـدن  بر انگیختـه  محیـط،   بـودن  نامسـاعد  به دلیـل 
اسـفتج  تکه هـای  از  اسـتفاده  آزمایـش  روز دهـم  در  آنهـا،  مـردن 
ی تکه هـای  کوکـون در ظرف هـای حـاو کل، 15  متوقـف شـد. در 
کوکـون بـارور  کـه در بیـن آنهـا 5  اسـفنج تشـکیل شـد )شـکل 1(، 

بـود. نشـده 
 

شکل 3: محیط هیدروژل. دایره سمت راست کوکون تازه گذاشته شده ای را نشان می دهد که با کف پوشیده شده است.کوکون های 
مسن تر در دایره دیگری دیده می  شوند
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رنـگ  قرمـز  دایـره  اسـفنج.  تکه هـای  ی  حـاو ظـرف   :1 شـکل 
می دهـد. نشـان  را  کوکـون  یـک 

شـده  بولـد  دایـره  مرطـوب.  پیـت  ی  حـاو ظـرف   :2 شـکل 
کوکونـی تـازه گذاشـته شـده را نشـان می دهـد کـه پوشـیده از کف 
کوکون هـای داخـل پیـت را  سـفید اسـت. دایره هـای دیگـر سـایر 

می دهنـد. نشـان 
ی پیت،هفتـه ای  کوکون هـای داخـل ظـرف حـاو بـرای یافتـن 
کل، از  یختـه می شـد. در  یک بـار پیـت از داخـل ظـرف بیـرون ر
ی پیـت 47 زالو بـا میانگیـن  3.13±0.74کوکون برای  ظـرف حـاو

هـر زالـو به دسـت آمـد )شـکل 2(.  
قسـمت  در  را  کوکـون  گـذاری  زالو هـا  هیـدروژل،  محیـط  در 
باالیـی هیـدروژل انجـام دادند. با حذف شـدن تخلیه هیدروژل 
کوکون هـا آسـان  و در وقـت  ی آن، جمـع آوری  از ظرف هـای حـاو
صرفه جویـی شـد و محیـط پرورش تمیز مانـد. در کل، 42 کوکون 
محیـط  در  زالـو(  هـر  بـرای  کوکـون  متوسـط0.56±2.80  طـور  )بـه 

هیـدروژل   تولیـد شـد )شـکل 3(.  
پـس از ناموفـق شـدن محیـط دارای تکه هـای اسـفنج، فقـط 
ی پیـت و هیـدروژل در  از داده هـای مربـوط بـه محیط هـای حـاو

تحلیـل آمـاری اسـتفاده شـد. 
گـروه پیـت هـر کوکـون به طور متوسـط  کـه در  نتایـج نشـان داد 
گـروه  در  حالی کـه  در  کـرد  تولیـد  الرو   )16 تـا  صفـر  )از    8.04
کوکـون   7.45  )از صفـر تـا  هیـدروژل میانگیـن تعـداد الرو در هـر 
گـروه از نظـر آمـاری معنـی دار  17( الرو بـود. ایـن تفـاوت بیـن دو 
کوکـون  کوکـون دارای الرو و  گـروه از نظـر تعـداد  نبـود . مقایسـه دو 
گـروه پیت از 47 کوکـون 15 کوکون خالی  کـه در  خالـی نشـان داد 
کوکـون  کوکـون از 42  گـروه هیـدروژل در 17  بودنـد در حالی کـه در 

ی مشـاهده نشـد.   الرو
تفـاوت  خالـی  کوکون هـای  درصـد  نظـر  از  گـروه  دو  بیـن 

نداشـت  وجـود  آمـاری  معنـی دار 
کوکـون )11.81 ( )از 7  گـروه پیـت میانگیـن تعـداد الرو در  در 
گـروه هیـدروژل )12.52  ( )از 8 تـا 17 الرو ( بـود.  تـا 16 الرو ( و در 
گـروه تفـاوت معنـی دار آماری از نظر تعـداد الرو در کوکون  بیـن دو 

وجود نداشـت 

گروه کوکون و الرو بر حسب  جدول 1: وزن، مرگ و میر، درصد تفریخ ،کارآیی 

وزن زالوی گروه
مولد )گرم(

مرگ و میر 
زالوی مولد  

)درصد(

تعداد  کوکون 
در هر زالوی 

مولد

تعداد الرو در 
کوکون

درصد تفریخ 
کوکون

تعداد الرو در هر 
کوکون دارای الرو

۱۱.8۱±8.۰468.۰۹2.27±3.۱35.87±7.56۰۰.74±2.3۱پیت

۱2.52±7.455۹.52۱.۹8±2.8۰6.4۰±7.52۰۰.56±2.22هیدروژل

۹.8۰±6.5333.33۱.23±۱.54.88±7.884۰۰.52±۱.23اسفنج
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بحث
کاربـرد آن در طـب خـود همواره  پـرورش زالـوی طبـی بـه دلیـل 
فیزیکـی  مختلـف  پارامتر هـای  تاثیـر  اسـت.  بـوده  پر طرفـدار 
شـده  بررسـی  طبـی  زالـوی  بقـای  و  تولید مثـل  رشـد،  برتغذیـه، 
مصرفـی  مـاده  رایج تریـن  پیـت  گذشـته  مطالعـات  در  اسـت. 
مـواد  کاربـرد  تحقیـق،  ایـن  در  بـود.  زالـو  کوکون گـذاری  بـرای 
کوکون گـذاری زالـو بررسـی  مصنوعـی دیگـر عـالوه بـر پیـت بـرای 
و همـکاران )2015( و  یافته هـای سـیالن  نتایجـی مشـابه  و  شـد 
کوکـون  کوکـون و الرو در  پترااوسـکین و همـکاران در بـاره تعـداد 
در زالـوی طبـی بـود. سـیالن و همـکاران )2015( در بررسـی خـود 
کـه، در محیـط پیـت، زالـو بـه طـور متوسـط 3.20   متوجـه شـدند 
کوکـون می گذاشـت و میانگیـن تعـداد الرو در کوکـون 12.29 بـود. 
بـه  زالـو  هـر  کـه  کردنـد  گـزارش   )2009( و همـکاران  پترااوسـکین 
کوکـون می گذاشـت و میانگیـن تعـداد الرو  طـور متوسـط 3.29 
در کوکـون  10.45  بـود. در تحقیـق حاضـر، میانگین تعداد کوکون 
کوکونـدر محیـط پیـت بـه ترتیـب  بـرای هـر زالـو و تعـداد الرو در 
ترتیـب  بـه  هیـدروژل  محیـط  در  و   2.27±11.81 و   0.74±3.13
2.80±0.56 و 12.52±1.98بـود. در محیـط اسـفنج، آزمایـش در 
روز دهـم بـه دلیـل مـرگ و میـر زالو هـا و آلودگـی محیـط متوقـف 

کوکـون و 98 الرو به دسـت آمـد. شـد، امـا در ایـن 10 روز 15 
 40 از   %10 در  کـه  دادنـد  )2019(7گـزارش  همـکاران  و  مانـاو 
گاو تغذیـه  کـه از خـون  کوکـون به دسـت آمده از زالوهـای مولـدی 
کـه  کوکـون زالو هـای مولـدی  از 100  کـرده بودنـد و در 26 درصـد 
بـه آنهـا خـون مـرغ داده شـده بـود الرو وجـود نداشـت. در تحقیـق 
گاو بـرای تغذیـه زالو هـا اسـتفاده  کـه در آن فقـط از خـون  حاضـر، 
شـد، در محیـط پیـت در31.91% از 47کوکـون گذاشته شـده و در 
گذاشـته شـده الرو  کوکـون  از 42   محیـط هیـدروژل در %40.47 
وجـود نداشـت. مانـاو و همـکاران )2019( به بررسـی الرو زالـوی 
در  را  آنهـا  و  پرداختنـد  آزمایشـگاه  یـک  تولیـدی  جنوبـی  طبـی 
آزمایشـگاه پـرورش دادنـد و ماهـی یک بار به مـدت 8 ماه از خون 
گونـه ی خـاص بـرای تغذیـه زالو هـا اسـتفاده کردند.ی  حیوانـی از 
تحقیـق  در  کرذدنـد.  ای   اسـتفاده  زالو هـا  تغذیـه  بـرای  خـاص 
از صیـد شـدن در طبیعـت  پـس  زالو هـا  بـه  تنهـا یک بـار  حاضـر 
کارآیـی تولید مثلـی بیـن ایـن  غـذا داده شـد. اختـالف موجـود در 
یـم تغذیـه زالو هـا ناشـی شـد چـون نمـی  تـوان  دو تحقیـق البـد از رژ
کیفیـت تغذیـه آنهـا  از تعـداد دفعـات تغذیـه زالو هـای وحشـی یـا 
و  منشـا  تغذیـه،  )دفعـات  تغذیـه  یـم  رژ بـود.  مطلـع  طبیعـت  در 
کارآیـی تولید مثـل  کیفیـت خـون تغذیـه شـده( ممکـن اسـت بـر 

کنـد.    زالـوی طبـی تاثیـر 
.Manav et al  7

اسـتفاده  آزمایشـگاه  شـرایط  در  معمـول  به طـور  پیت،کـه 
چشـمی  کنتـرل  بـودن  دشـوار  جملـه  از  دارد  معایبـی  می شـود، 
کوکون هـا و رهاسـازی الرو هـادر طول تولید مثـل، وارد کردن پیت 
کنتـرل می شـوند،  کوکون هـا  کـه  بـار  پـرورش هـر  بـه محیـط  تـازه 
می شـود.  انجـام  پـرورش  کـه  بـار  هـر  پیـت  کـردن  تعویـض  و 
کـه پیـت، بـه دلیـل اینکـه  همچنیـن، ایـن احتمـال وجـود دارد 
کنـد. ممکـن  مـاده ای آلـی اسـت، فاسـد شـود و آلودگـی ایجـاد 
مطلـع  آنهـا  مـرگ  از  نمی تـوان  و  بمیرنـد  ک  خـا در  زالو هـا  اسـت 
شـود  تخلیـه  ظـرف  از  کوکـون  کنتـرل  بـرای  پیـت  اینکـه  تـا  شـد 
اسـت  ممکـن  زالو هـا  مـرگ  همـکاران،2009(.  و  )پترااوسـکین 

شـود.   پیـت  فسـاد  باعـث 
کوکـون  کـه بیشـترین تعـداد  یکـی از مزایـای پیـت ایـن اسـت 
به دسـت  زالـو  پـرورش  در  آن  کاربـرد  در  کوکـون  تعـداد الرو در  و 
کـه بـرای پـرورش زالـو  گرچـه بیـن پیـت و مـواد دیگـری  می آیـد، 
وجـود  معنـی داری  اختـالف  نظـر  ایـن  از  می شـوند  اسـتفاده 
محـل  در  در  کـه  اسـت  ایـن  طبـی  زالـوی  طبیعـی  رفتـار  نـدارد. 
در  واقـع  یسـتگاه های  ز در  خیـس  ک  خـا در  مرطـوب  و  یـک  تار
کوکـون  کـف سـفیدرنگی  کنـد .در ابتـدا  کوکون گـذاری  خشـکی 
کوکـون شـکل جامـد نهایـی خـود را )کـه  را می پوشـاند و سـپس 
اسـت(  اسـفنج  از  نـازک  الیـه ای  از  پوشـیده  تخم مرغـی  شـبیه 
کـه این سـاختار  پیـدا می کنـد. سـیدل و همـکاران بـر ایـن باورنـد 
شـدن  جا به جـا  و  شـدن  خشـک  برابـر  در  کوکـون  از  سـه بعدی 
محافظـت می کنـد. همچنیـن، ممکـن اسـت زالـو ایـن غریـزه را 
ک مرطـوب از آنهـا  کـه بـا گذاشـتن کوکون هـا در خـا داشـته باشـد 
محافظـت کنـد. زالـو بایـد حفـره ای بـرای کوکون گـذاری ایجـاد یـا 

کنـد )شـکل 4(.    پیـدا 

شکل 4: کوکون تازه گذاشته شده در پیت. پیش از گذاشتن کوکون زالو 
باید حفره ای برای کوکون ایجاد کند.این حفره در اطراف کف سفید رنگ 
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فاز نخست اپلیکیشن 
»صنعت زالوی ایران« 

رونمایی شد
گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، فـاز نخسـت برنامـه  بـه 
از  رونمایـی شـد،هدف  بـازار  کافـه  بـا حمایـت  مجموعـه 
کـه ابزارهـای نویـن اطـالع  ایجـاد ایـن اپلیکیشـن آن اسـت 
رسـانی بـا هـدف فراهـم شـدن دسترسـی سـریع  و آسـان در 
گیرد. در این قسـمت  اختیـار عالقـه منـدان حوزه زالـو قرار 
کلیـات و آشـنایی بـا مجموعـه و مجموعـه آمـوزش هـا قـرار 
گرفتـه اسـت و بـه زودی برنامـه بـه صـورت حرفـه ای با متد 
و المـان هـای تخصصـی زالـو را وارد دنیـای مجـازی مـی 

. کند

شما دوستان می توانید با دانلود و نصب این نرم افزار ما را 
حمایت کنید

https://cafebazaar.ir/app/ir.toranjit.leech

دیده می شود.
محیـط  در  کوکـون  تعـداد  بـودن  بیشـتر  دلیـل  ایـن  شـاید 
پیـت در مقایسـه بـا محیـط هیـدروژل باشـد و اینکـه چـرا زالو هـا 
اسـت  ممکـن  گذاشـتند.  هیـدروژل  ی  رو را  خـود  کوکون هـای 
بـرای  را  ی هیـدروژل وقـت خـود  زالو هـای مولـد در محیـط حـاو
یافتـن حفـره هـدر دهنـد، و چـون هیدروژل سـطحی لغزنـده دارد 
کـه  از معایبـی  کنـد. غیـر  ایجـاد  زالـو نمی توانـد در آن حفـره ای 
پیـت دارد،شـاید زالـوی طبـی طبـق غریـزه خـود پیـت را بهتریـن 
بدانـد. هیـدروژل محیطـی  بـرای خـود  مـاده وجـود در طبیعـت 
کوکون گـذاری و خارج سـازی  کنتـرل  تمیـز و قابـل اسـتفاده بـرای 
ی  رو را  خـود  کوکون هـای  زالـو  می سـازد.  فراهـم  کوکـون  از  الرو 
گشـاد  دهـن  ظـرف  ی  رو یـک  تار پوشـش  می گـذارد.  هیـدروژل 
ممکن اسـت نقشـی در ایجاد این احسـاس در زالو داشـته باشـد 
ی  رو را  خـود  کوکون هـای  بنابرایـن  و  اسـت  حفـره  یـک  ایـن  کـه 

هیـدروژل بگـذارد. هیـدروژل مـاده ای شـفاف اسـت و بنابرایـن 
را  هیـدروژل  اسـت.  آسـان  مـرده  زالو هـای  و  کوکون هـا  ردیابـی 
کـرد ،کـه  می تـوان شسـت و تـا مدت هـای طوالنـی از آن اسـتفاده 
کاربـرد آن در شـرایط آزمایشـگاهی بـه  ایـن یکـی دیگـر از مزایـای 
کوکـون در پیـت  کارآیـی  گرچـه  حسـاب می آیـد. و آخـر اینکـه، 
باالتـر اسـت، از هیـدروژل می تـوان در پـرورش زالـو بـه جـای پیت 

کـرد.    اسـتفاده  کوکون گـذاری  محیـط  ایجـاد  بـرای 
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زنـده  ارتبـاط  در  مرکـزی  سـازمان  رییـس  رمضان نـژاد؛  دکتـر 
کـز خدمـات فنـی و تخصصی کشـاورزی  تصویـری بـا مدیـران مرا

کـرد. گفتگـو  و منابـع طبیعـی غیـر دولتـی اسـتان اصفهـان 
تشـکر  ضمـن  تقی پـور  مهنـدس  ارتبـاط؛  ایـن  ابتـداي  در 
مهـارت  کـز  مرا همـکاری  بـا  گفـت:  مرکـزی  سـازمان  رییـس  از 
مهارت افزایـی  و  توانمندسـازی  سـازمان؛  همـکار  آمـوزي 
کار  دسـتور  در  جـدی  صـورت  بـه  کشـاورزی  فارغ التحصیـالن 

اسـت. گرفتـه  قـرار 
از  سـازمان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  رمضان نـژاد؛  دکتـر  ادامـه  در 
آمـوزی نگاهـی دانـش  کـز مهـارت  ایجـاد مرا ابتـدا در خصـوص 
مـا  نـو و خالقانـه می توانـد  ایده هـای  افـزود:  محـور داشـته اسـت 
کـه انتقـال نهـاده ي دانـش بـه بخـش  را در رسـیدن بـه هدفمـان 

رسـاند. یـاری  می باشـد،  کشـاورزی 
کـز خدمـات فنی و  کـرد: معتقدیـم مرا کیـد  دکتـر رمضان نـژاد تا
تخصصـی کشـاورزی و منابع طبیعـی؛ خیرین اجتماعی بخش 
کشـاورزی در زمینـه مهارت افزایـی فارغ التحصیـالن ایـن بخـش 
کز در سـطح جامعه  می باشـند و رسـالت سـازمان معرفی این مرا

یـغ نخواهیـم کرد. بـوده و در ایـن راه از هیـچ کمکـی در

گـزارش صنعـت زالـوی ایـران، جنـاب آقـای دکتـر شـاهرخ  بـه 
کـز  مرا برخـی  بـا  خـط  بـر  و  تصویـری  ارتبـاط  در  نـژاد  رمضـان 
گفـت:  کشـاورزی اسـتان اصفهـان  خدمـات فنـی و تخصصـی 
کشـاورزی از جمله "اشـتغال دانش  توسـعه مناسـبات جدید در 
هـای  اولویـت  از  تولیـد"  از  دانـش  بـری  "سـهم  و  محـوری"  مـزد 
کشـاورزی اسـت و بـرای نخسـتین بـار تـالش  سـازمان در عرصـه 
کشـاورزی  شـده تـا قرارداد"سـهم بـری دانـش از تولیـد" را در بسـتر 

نماییـم. محقـق 
نـژاد در خصـوص چالـش هـای  آقـای دکتـر رمضـان  جنـاب 
گفتگـو  بـه  پـور  صفـوی  دکتـر  آقـای  بـا  زالـو  صنعـت  ی  رو پیـش 
هیـات  بـا  جلسـه  در  کردنـد  نشـان  خاطـر  ایشـان  و  پرداختنـد 
مهـم  گزینـه  نفـت  بـدون  اقتصـاد  مباحـث  ی  رو وزیـر  و  دولـت 
کـرده انـد، همچنیـن مشـکل خـون بـه زودی رفـع و  زالـو را اشـاره 
قانونـی خواهـد شـد و خـون بـا نرخ مصـوب بعد از تمهیـدات پایه 
کـه بـه  یـع خواهـد شـد، ایشـان همچنیـن امیـد آن را دادنـد  ای توز
زودی اولیـن پـارت صـادرات زالـو از کشـور بعـد از رفـع چنـد مانـع 
قانونـی موجـود بـه همـت مدیـران پرتـالش اصفهـان رقـم خواهـد 

خـورد.

   مراکز خدمات فنی و تخصصی کشاورزی و منابع 
طبیعی غیردولتی؛ خیرین اجتماعی بخش کشاورزی
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دستور العمل روش بالینی 
زالودرمانی طبی  در 
بیمارستان های اروپا 
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هدف
هـدف از ایـن روش ارائـه راهنمایی بـرای متخصصین بالینی 
اسـت.  زالو درمانـی  موثـر  و  ایمـن  مدیریـت  و  پیاده سـازی  بـرای 
ایـن سـند همچنیـن دسـتورالعمل های مبتنی بر شـواهد در مورد 
در  کـه  می دهـد  ارائـه  را  زالـو  دفـع  و  اسـتفاده  ذخیـره،  سـفارش، 

گیـرد. پـا مـورد اجـرا قـرار مـی  بیمارسـتان هـای ارو

هشدارها
در  یـا  خـود  مخصـوص  بخـش  در  فقـط  بایـد  زالودرمانـی   •
انجـام  لـزوم  صـورت  در   )I.C.U(ویـژه مراقبت هـای  بخـش 
گر الزم اسـت درمان در واحد مراقبت پس از بیهوشـی  می شـود. ا
)P.A.C.U( یـا در حـال انتقـال بـه بخـش مخصـوص آغاز شـود، 
بایدیـک عضـو پرسـنل برای شـروع درمان سـازماندهی شـود. این 
 P.A.C.U کـه در را در حالـی  پرسـنل مسـئولیت درمـان  عضـو 

کنـار بیمـار باشـد. اسـت بـر عهـده خواهـد داشـت و بایـد در 
 Aeromonasکتـری ی با گوارشـی خـود حـاو • زالـو در سیسـتم 
کـه در صـورت تزریـق بـه بیمـار می توانـد  hydrophilathis اسـت 
از  بـرای جلوگیـری  زالودرمانـی شـود.  باعـث عفونـت در هنـگام 
ایـن امـر، نبایـد زالـو را فشـرد و یـا آن را وادار بـه بـاال آوردن سـاخت. 
بیوتیکـی  آنتـی  درمـان  از  اسـتفاده  اسـت  ممکـن  پزشـکی  تیـم 

کـه اشـاره  شـده در نظـر بگیـرد. پیشـگیری کننده را در مـواردی 
بیمـاران  ایمنـی،  نقـص  بـه  مبتـال  بیمـاران  در  زالودرمانـی   •
یک، کم  مبتـال بـه اختـالالت خونریـزی، بدخیمی هـای هماتولوژ

خونـی و عفونـت خـون منـع مصـرف دارد.
یـدی اسـتفاده می شـود و نه  • زالودرمانـی فقـط در گرفتگـی ور

برای نارسـایی شـریانی.
• زالودرمانی در زنان باردار یا شیرده توصیه نمی شود.

• زالوهـا بایـد بـا اسـتفاده از دسـتکش بـه آرامیلمـس شـوند، 
مراقبـت،  هنـگام  در  زالـو  می شـود  باعـث  همچنیـن  امـر  ایـن 
نگیـرد. گاز  را  بهداشـت  مراقـب  زالوهـا،  بـا  درمـان  نگهدارییـا 

حیطه 
بهداشـتی  خدمـات  پرسـنل  بـرای  دسـتورالعمل  ایـن 
کشـور می تواند  بیمارسـتان خصوصی و دانشـگاه علوم پزشـکی 

می شـود: خوداعمـال  عملکـرد  محـدوده  در  کار  حـال  در 
•سرپزشکان 

• پرستاران و ماماها

نقش ها و مسئولیت ها
سرپزشکان مسئول موارد زیر هستند:

بیمـاران و مـدت  نیـاز  • شناسـایی، تجویـز و مستندسـازی 
زالـو درمانـی. بـرای  زمـان پیشـنهادی 

اخـذ  و  اول  درجـه  بسـتگان  یـا  بیمـار  بـرای  روش  توضیـح   •
گاهانـه معتبـر بـرای درمـان در صـورت امـکان، قبـل از  رضایـت آ

زالودرمانـی.   شـروع 
• تجویـز و مستندسـازی زالودرمانـی همراه بـا تعداد زالوهایی 
کـه در یـک جلسـه اسـتفاده می شـود و دفعـات درمـان: مـداوم / 
آمـوزش  یـک پزشـک تحـت  توسـط  بایـد  زالـو درمانـی  متنـاوب. 

 VMOطـب ایرانـی و یـا جـراح متخصـص و یـا
)Visiting Medical Officer(تجویز شود.

گـذاری بالینـی بـه پرسـنل پرسـتاری تعییـن  • فراهـم آوردن وا
شده.

مدیریـت  برنامـه  و  درمـان  مستندسـازی  و  روزانـه  •بررسـی 
مـداوم زالودرمانـی. در صـورت تغییـر در شـرایط، درمـان بایـددر 

بررسـی شـود. بیشـتر  بـه دفعـات  لـزوم،  صـورت 
• تجویز آنتی بیوتیک مناسب در صورت لزوم.

• نظارت بر شواهد عوارض.
بـه  خـون  ترازهـای  بـر  نظـارت  و  خـون  آزمایش هـای  تجویـز   •

مناسـب. صـورت 
پرسنل پرستاری مسئول موارد زیر هستند:

• سفارش و نگهداری صحیح زالو
• توضیح روش برای بیمار

ئم عوارض کار بردن زالو و نظارت بر عال •به 
• انجام آنتی بیوتیک درمانی تجویز شده

• نگهداری مستندات دقیق
• حذف و دور انداختن زالوها در صورت قطع درمان

• نظارت بر شواهد عوارض
ئم عوارض •تماس با سر پزشک، در صورت مشاهده عال

مشـاهدات  و  انـدام  مشـاهدات  مستندسـازی  و  انجـام   •
بافـت. قطعـه 

•نظارت مداوم زالو.

بخش 1- پیشینه
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از  پـس  یـدی  ور گرفتگـی  وقـوع  صـورت  در  زالودرمانـی 
جراحی هـای مویرگـی، روش  هایکاشـت مجـدد و جراحی هـای 
کاهـش  ترمیمـی تجویـز می شـود. زالودرمانـی ممکـن اسـت بـرای 

شـود. تجویـز  نیـز  خـون  گـردش  تحریـک  و  خـون  انعقـاد 
)کرم هـای حلقـه   annelida کرم هـای  نـژاد  از  زالوهـای طبـی  
کرم هـای قطعـه قطعـه ای( از زیرگونه Hirudinea اسـت. این  اییـا 
زنـده دارای دو مکنـده - قدامـی و خلفـی هسـتند.  موجـودات 
بـا یـک دهانـه سـوراخ  و  کوچکتـر اسـت  مکنـده قدامییادهانـی 
ی  کـه آن را قـادر بـه اعمـال مکـش رو می شـود و سـاختاری دارد 
تشـکیل شـده  دنـدان  و  فـک  از  قدامـی  بیمـار می کنـد. مکنـده 
اسـت و بـرای اتصـال بـه میزبـان بـرای تغذیـه اسـتفاده مـی شـود. 
و  اسـت  شـکل  دیسـک  سـوراخ،  بـدون  بزرگتـر،  خلفـی  مکنـده 
عمدتـا بـرای اهـرم اسـتفاده مـی شـود. آنهـا از ترکیبـی از مکـش 
مخـاط )ناشـی از عضـالت متحدالمرکـز در شـش قطعـه خـود( 

ی میزبـان بماننـد   کننـد تابـه طـور پیوسـته رو اسـتفاده مـی 
پروتئینـی  انعقـاد  ضـد  یـک  می کننـد،  آزاد  هیرودیـن  زالوهـا 
کـه باعـث مهـار ترومبیـن در رونـد لختـه شـدن می شـود، مـوادی 
کالین یک  که باعث اتسـاع عروق می شـوند،  مشـابه هیسـتامین 
باعـث  کـه  بیهوشـی  ترکیبـات  و  کـت  پال چسـبندگی  بازدارنـده 
گرفتـن و چسـبیدن  گاز  بـا  آنهـا  بـدون درد می شـود.  چسـبیدن 
بـه بافـت آسـیب دیده، خـون اضافـی یـا مایعـات بـدن را از بیـن 
طـول  دقیقـه   90 تـا   15 مـدت  بـه  معمـواًل  چسـبیدن  می برنـد. 
می کشـد و در ایـن مـدت زالـو 5 تـا 15 میلـی لیتـر می-مکـد. ایـن 
باعـث افزایـش تـراوش پالسـما از درون مویـرگ بـه بیـرون، بـر اثـر 
یـدی مـی  گرفتگـی ور کاهـش  فشـار هیدرواسـتاتیک دربافـت و 
کاهـش  را  جراحـی  مداخلـه  هرگونـه  بـه  نیـاز  نتیجـه  در  و  شـود 
ادامـه  چسـبیدن  از  پـس  محـل  خونریـزی  معمـواًل  می دهـد. 

داشـت. خواهـد 

بخش 2 - سفارش ذخیره زالو
یافـت توسـط  زالوهـا و مـدارک در کاری سـفارش  • سـاعات 
بخـش   )CNC(بالینـی پرسـتار  مشـاور  و   NM(( مدیـر  پرسـتار 

جراحـی  یـک هفتـه زودتـر تکمیـل مـی شـود.
•خارج از سـاعات اداری / آخر هفته - سـفارش توسـط مدیر 

بیمارستان در ساعات غیر اداری )AHHM( تکمیل می شود.
کـز معتبـر سـازمان غـذا دارو و وزارت بهداشـت  • زالوهـا از مرا

خریـداری مـی شـوند، 
کاال، اتاق هـای عمـل •یـک سـفارش خریـد از مسـئول تأمیـن 

CHHS، ترتیـب دهیـد. ایـن سـفارش بایـد بـه مزرعـه تولیـد زالـو ، 
کتبـی( بـه فکـس یـا ایمیـل شود)ارسـال درخواسـت 

• به عنوان راهنمای سفارش:
o برآورد هزینه هر زالو انجام می شود

o مـدت و دفعـات زالودرمانـی توسـط تیـم پزشـکی تجویـز و 
مسـتند مـی شـود.

oبرای زالودرمانی معمواًل 3 تا 7 روز مورد نیاز اسـت و به طور 
مـداوم اسـتفاده مـی شـود. معمـواًل هـر بار فقط یـک زالـو بکاربرده 

می شـود. زمان چسـبیدن از 15 تا 90 دقیقه متغیر اسـت.
o هر زالو نباید بیش از 2 ساعت چسبیده باشد.  

بخش 3 - حمل و نقل زالو
بیمارسـتان  بـه  مزرعـه  از  زالـو  تحویـل   - کاری  سـاعات   •

شـود. مـی  دهـی  سـازمان 
کـه  • زالوهـا در ظرفـی نیمـه پـر از آب مخـزن حمـل می شـوند 
ایـن ظـرف در یخـدان یـا جعبـه ای نگهداری می شـود تا محیطی 

یـك و خنـك فراهـم شـود. تار

بخش 4 - ذخیره زالو
بخـش  در  واقـع  شـده‘  تعییـن  در’یخچـال  بایـد  زالوهـا 
مخصوص نگهداری شـوند. تنظیمات دما و شـرایط زالوها باید 

شـود. بررسـی  روزانـه  وظیفـه  برنامـه  طبـق 
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دریخچال:
اطمینـان  شـود،  نگهـداری  درجـه   15 تـا   8 بیـن  بایـد  زالـو   •

دارد. دمـا  کنتـرل  یخچـال  کـه  کنیـد  حاصـل 
• در صـورت امـکان، زالـو بایـد در آب حمل و نقل باقی بماند 
گـر ایـن آب نیـاز بـه تعویـض دارد،  تـا چهـل و هشـت سـاعت. ا
گونـه اتـالف آب را تاحجم  کلـر‘ اضافـه شـود تـا هـر  بایـد’آب فاقـد 

کنـد. از راه حـل هـای دیگـر اسـتفاده نکنیـد. اصلـی جایگزیـن 
کـه زالوهـا نگهـداری  کلـر‘ را در همـان دمایجایـی  •’آب فاقـد 
گهانـی دمـا می توانـد بـه زالوها  یـد. تغییـرات نا می شـوند، نگـه دار

آسـیب برساند.
• ظرف را تا باال پر نکنید زیرا زالوها را غرق می کند.

کثر 50 زالو  کـم اسـتفاده نکنید، حدا • زالوهـا را در ظـروف پرترا
را مـی تـوان در ظرفـی بـا 3 تا 4 لیتـر آب قرار داد.

کـه سـوراخ هایـی در درب ظـرف  کنیـد  • اطمینـان حاصـل 
می تـوان   19 درجـه  اسـتریل  سـوزن  از  اسـتفاده  بـا  دارد.  وجـود 

کـرد. ایجـاد  ظـرف  درب  در  را  سـوراخ هایی 
• بسـته بـه مقـدار زالوهـا در شیشـه، هـر 3-6 روز آب را عوض 

کنید.
کنید. کثیف یا بد بو است آن را عوض  گر آب  • ا

کـه در حـال تعویـض آب  یـخ، نـام و امضـای شـخصی را  • تار
ی’ضبـط نظـارت زالـو‘ ثبـت کنید. اسـت، رو

•’ضبط نظارت زالو‘در 
کنید.  • هنگام تعویض آب، فقط نیمی از آب را تعویض 

را  زالـو  • تنظیمـات دمـای یخچـال تعییـن شـده، وضعیـت 
بصـورت روزانـه در’فرم ضبط نظارت زالو‘کنترل و مسـتند کنید.

-زالوها را منجمد نکنید یادر شـرایط بسـیار سـرد قرار ندهید 
زیـرا ایـن امر به زالوها آسـیب می رسـاند.

کنار تخت بیمار: در 
کـه بـرای درمـان اسـتفاده می شـوند در دمـای اتـاق  زالوهایـی 
کـه دمـای محیـط از 25  نگهـداری می شـوند. بایـد توجـه داشـت 

درجـه سـانتیگراد بیشـتر نشـود.
در   - شـود  نگهـداری  یـک  تار مـکان  یـک  در  بایـد  زالوهـا   •
یکیخـدان یـا یـک جعبـه مقوایـی.  نیـازی بـه قطعه هـای یـخ یـا 
گـر زالـو در شـرایط خنـک نگهـداری شـود، بـه  آب سـرد نیسـت. ا

رفـت. خواهـد  زمسـتانی  خـواب 
سـپس  و  آب  از  نیمـی  تخلیـه  بـا  بایـد  ذخیـره  آب  •دمـای 
کلـر‘در دمـای اتـاق،  جایگزینـی آب از دسـت رفتـه بـا’ آب فاقـد 

یـج بـه دمـای اتـاق برسـد. بـه تدر
• زالوها را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.

کنـار تخـت بایـد بـه ظرف های  • زالوهـای اسـتفاده نشـده در 
گانه تقسـیم شـوند. نمونـه جدا

کـه سـوراخ های کوچکـی در درب  کنیـد  • اطمینـان حاصـل 
ظرف وجـود دارد.

یخ  گـذاری شـود و بـا نـام بیمـاران، تار • هـر ظـرف بایـد شـماره 
کسـازی برچسـب گذاری شـود. و زمـان پا

• هـر زالـوی اسـتفاده شـده بایـد بالفاصلـه پـس از جـدا شـدن 
کسـازی شـود.   معـدوم و پا

قـرار  گانـه ای  جدا ظـرف  در  بایـد  کسازی شـده  پا زالـوی  هـر   •
داده شـود. زالـوی تغذیـه شـده را بـا زالـوی تغذیـه نشـده در یـک 

محـل قـرار ندهیـد - آنهـا همجنـس خـوار هسـتند.

بخش 5 - کاربرد زالو
1.5 تجهیزات:

• چرخ دستی پانسمان )تعیین شده برای زالو درمانی(
مدیریـت  اهـداف  سـایر  بـرای  پانسـمان  دسـتی  •چـرخ 

ن نسـما پا
)ABHR( کردن دست ک  •الکل برای پا

کردن زخم • آب استریل برای تمیز 
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• آب برای آبیاری برای ذخیره زالوها
• شیشه نمونه برایذخیره زالوها

•بسته پانسمان اصلی
• دستکش استریل

• دستکش تمیز
• فنجان پلی استایرن )اختیاری(

سـالینیا  نرمـال  بـا  شـده  خیـس  –گاز  مانـع  پانسـمان   •
پزشـکی( تیـم  دسـتور  ژلونت)طبـق 

گاز • سواب 
• آمپول های هپارین سالین

• دستمال های مرطوب الکلی
• فالسک دکستروز %5

•آمپول نرمال سالین 30 میلی لیتر
•سوزن درجه 19

• نمک )در صورت لزوم(
• قاشق چای خوری )در صورت لزوم(

کـردن نمـک اضافییـا سـایر ترشـحات  •پـد زیـری بـرای جمـع 
- پـد جـاذب

گذاری ظروف نمونه • قلم نشانگر - برای شماره 
• ظرف زباله عمومی
• ظرف زباله بالینی

• تجهیـزات حفاظـت شـخصی )PPE( از جملـه - عینـک 
ایمنییـا محافـظ صـورت

• واحد دفع تیغ ها

2.5 آماده سازی:
کـرده و دسـتور پزشـکی را  1. سـوابق پزشـکی بیمـار را بررسـی 

کنیـد. تأییـد 
از  اسـتفاده  یـا  دسـت  شسـتن  بـا  بیمـار  لمـس  از  قبـل   .2

کنیـد. توجـه  دسـت  بهداشـت  بـه   ،ABHR
کنید. 3. از حریم خصوصی اطمینان حاصل 

کار را برای بیمار توضیح دهید و رضایت بگیرید. 4- روش 
کـه بیمـار در موقعیـت راحتی قرار  5. اطمینـان حاصـل کنیـد 

گرفته اسـت.
بهداشـت  ABHRبـه  از  اسـتفاده  یـا  دسـت  شسـتن  بـا   .6

کنیـد. توجـه  دسـت 

7. چـرخ دسـتی را بـا اسـتفاده از دسـتمال مرطـوب آغشـته به 
مـواد شـوینده تمیـز کـرده و خشـک کنید.

تنظیـم  شـده  تعییـن  دسـتی  یچـرخ  رو بـر  را  تجهیـزات   -8
. کنیـد

9. بسته بندی را در ظرف زباله عمومی دور بریزید.
کردن تجهیزات استریل، PPEرا بپوشید. 11. قبل از باز 

بـا  موقعیـت   تجهیـزات  و  اصلـی  پانسـمان  بسـته   .12
کنیـد. رابـاز  پنس آماده سـازی 

13. با شسـتن دسـتیا اسـتفاده از ABHRبه بهداشـت دست 
توجـه کنید.

14. دستکش تمیزبپوشید.
15- محل زخم را در معرض دید قرار دهید.

ید. 16- با پنس  آماده سازی، پانسمان آلوده را بردار
17- پانسـمان، پنس و دستکشـهای کثیف شـده را در ظرف 

زبالـه هـای بالینی دور بریزید.
بـاز  زخـم  بررسـی  از  پـس  را  اضافـی  اسـتریل  تجهیـزات   -19
کـرده و آب اسـتریل را بـه مناطـق مناسـب بسـته پانسـمان اضافه 

کنیـد.
بهداشـت  ABHRبـه  از  اسـتفاده  یـا  دسـت  شسـتن  بـا   -20

کنیـد. توجـه  دسـت 
21. دستکش استریل بپوشید.

حـل  راه  هیـچ  از  کنیـد.  تمیـز  اسـتریل  آب  بـا  را  زخـم   .22
شـد. نخواهـد  متصـل  زالوهـا  زیـرا  نکنیـد  اسـتفاده  دیگـری 

23- دسـتکش و مواد پانسـمان را در ظرف زباله های بالینی 
دور بریزید.

کاربرد زالو:  3.5
کنید. 1. با استفاده از ABHRبه بهداشت دست توجه 

یـا  بافتـی  قطعـه  مشـاهدات  از  کاملـی  مجموعـه  بـه   .2
مشـاهدات مویرگـی و مشـاهدات عمومـی قبـل از درمـان توجـه 
عصبـی  مشـاهدات  بـه  نیـاز  پیونـد  هـای  جراحـی  تمـام  کنیـد. 
عروقـی همـراه بـا مشـاهدات مویرگـی دارنـد.   نمـودار مشـاهدات 
اندام –قطعه بافتی پوست و سالمتACT-  نمودار مشاهدات 

عروقـی   عصبـی 
کنید. 3. با استفاده از ABHRبه بهداشت دست توجه 

4. دستکش تمیزبپوشید.
کنید. 5- از روش تمیز برایچسباندن استفاده 
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یـد. از پنـس اسـتفاده  6. بـه آرامـی و بـا دسـتکش زالـو را بردار
نکنیـد زیـرا باعـث آسـیب بـه زالـو مـی شـود. فشـار وارد نکنیـد و 

زالـو را فشـار ندهیـد.
تیـم  توسـط  شـده  مشـخص  نیـاز  مـورد  محـل  در  را  زالـو   .7

دهیـد. قـرار  پزشـکی 
مکنـده  بـا  بزرگتـر  انتهـای  کـه  کنیـد  حاصـل  اطمینـان   -8
از  پـس  اسـت.  شـده  بیمارچسـبیده  بـه  محکـم  طـور  بـه  خلفـی 

بریزیـد. دور  و  برداشـته  را  هـا  دسـتکش  چسـبیدن، 

4.5 نگهداری زالو:
-  طبـق نظـر تیـم درمـان، در فواصـل زمانـی تجویز شـده زالوها 
را بچسـبانید. زمـان چسـباندن ممکـن اسـت از 15 تـا 90 دقیقـه 

متفـاوت باشـد )کنفورتـی و همـکاران ، 2002(.
2. وقتـی زالوچسـبیده شـد، انـدام متصـل شـده بایـد بـاال نگه 

داشـته شـود تـا زالـو را در خـود نگـه دارد.
کـرده و بـا  کـه زالویچسـبیده  شـروع بـه تـورم  کنیـد  3- نظـارت 

کار نیفتـاده اسـت. حـرکات آرام از 
گـر زالـو تـازه اسـت و تمایلـی بـه چسـبیدن نـدارد، از مقدار  4- ا

5% مایـع دکسـتروز در محـل اسـتفاده کنید.
یافت مقدار  5- خراشـیدن ناحیـه بـا سـوزن درجـه 25 بـرای در
کمـی خـون در ناحیـه بـه چسـبیدن کمـک می کنـد. بـدون اجـازه 

کار را نکنید. از سـر پزشـک ارشـد این 
کرده ایـد و پـس از اسـتفاده از  گـر چندیـن زالـو را امتحـان  6. ا
تمام روش های پیشـنهادی هیچ یک از آنها به محل نچسـبید و 
کـه ایـن محـل به مـاده مضر آلوده نشـده اسـت،  مطمئـن هسـتید 
بـه پزشـک تحـت آمـوزش جراحـی پالسـتیک اطـالع دهیـد زیـرا 

امتنـاع ممکـن اسـت نشـان دهنده نارسـایی شـریانی باشـد.
ژلونـت  یـا  گاز  ماننـد  مانـع  پانسـمان  یـک  اسـت  ممکـن   .7
ی  خیـس شـده بـا نرمـال سـالین یـا یـک فنجـان پلـی اسـتایرن رو
گیـرد تـا مانـع از دیـد شـود و در حیـن درمان  محـل چسـبیدن قـرار 
ی زالـو باشـد )در صـورت وجـود مـوارد منـع مصـرف بـا تیـم  حـاو
کنیـد(. اینـکار بـه جلوگیـری از جابجـا شـدن زالـو  پزشـکی چـک 

کـرد )یانتیـس و همـکاران ، 2009(. کمـک خواهـد 
از  پـس  اولیـه  دقیقـه   5 بـرای  پرسـنل  توسـط  بایـد  زالـو   .8
کـه  تـا اطمینـان حاصـل شـود  کنتـرل شـود  بـه محـل  اسـتعمال 
گاه مناسـب حاصل شـده اسـت.  چسـبیده شـده اسـت و تکیه 
پـس از آن زالـو را بـه طـور مـداوم امتحان کنید تا از نظر جدا شـدن 

کنیـد )یانتیـس و همـکاران ، 2009 (   یاجابجـا شـدن بررسـی 
کنید. محل چسباندن،  کنترل  یدی را  ئم خونریزی ور 9. عال

کرد. یدی( تراوش خواهد  خـون تیره )ور
گازهـای مرطـوب بـا آب را در اطـراف محـل قـرار دهیـد تـا   -۱۰

کنـد. جریـان را جـذب 
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کنیـد تـا ببینیـد آیـا  ک  11. هـر 15 دقیقـه یکبـار اینمحـل را پـا
خـون تـازه هنـوز در حـال جریـان اسـت یـا نـه.

معمـواًل  مـی رود.  خـواب  بـه  کامـل  تغذیـه  از  پـس  زالـو   .12
کشـد. مـی  طـول  دقیقـه   90-15 چسـبیدن 

جـدا  چسـبیدن  زمـان  از  سـاعت   2 عـرض  در  زالـو  گـر  ا  .13
گـر هیـچ نشـانه ای از تغذیـه فعـال ماننـد جریـان  نشـده باشـد و ا
یاحرکـت  باشـد  نداشـته  وجـود  چسـبیدن  محـل  از  تـازه  خـون 
دودی روده قابـل مشـاهده نباشـد ، بایـد از زالـوی تـازه اسـتفاده 

یـد. شـود. زالـو را   بردار

هشدار:
شـود.  چسـبیده  محـل  در  فعـال  تغذیـه  بـدون  می توانـد  زالـو 

شـود. اشـتباه  تغذیـه  بـا  نبایـد  دهـان  نزدیـک  مکیـدن  حرکـت 
از 30  بعـد  امـا  کـه چسـبیده هسـتند  زالوهایـی  بـه  بایـد   -14
دقیقـه چسـبیدن و عـدم مشـاهده حرکـت دودیـروده، انـدازه آنها 
افزایـش نمییابـد ، توجـه شـود. در چنیـن شـرایطی بایـد از زالـوی 

یـد. تـازه اسـتفاده شـود. زالـو را طبـق بخـش 6 بردار
گاز آغشـته  بـا  را  گـزش  زالـو، محـل  از جـدا سـازی  15- پـس 
تیـم  توسـط  شـدن  مشـخص  صـورت  )در  سـالین  هپاریـن  بـه 
باعـث  اینـکار  کنیـد.  ک  پـا الـکل  دقیقهبـا   30 هـر  یـا  پزشـکی( 
کـم  بافـت مترا یـک قطعـه  تـا 6 سـاعت در  افزایـش خونریـزی 2 
خونریـزی  کـه  زمانـی  تـا  را  کار  ایـن   .)2010 )اورکـن،  می شـود 

دهیـد. ادامـه  شـود  متوقـف 
بخـش  در  )بزرگسـاالن(‘که  طبـی  درمانـی  ’زالـو  فـرم  در   .16

کنیـد.   مسـتند    ، می شـود  یافـت  بالینـی  فرم هـای  ثبـت 

توجه داشته باشید:
علیرغـم چندیـن بـار تـالش بـرای اسـتفاده از زالوهـای تـازه در 
گـر زالوهـا بـه طـور  یـک محـل تمیـز کـه هیـچ محلـول مضـر نـدارد، ا
بـه پزشـک  از چسـبیدن خـودداری می کننـد، بالفاصلـه  مـداوم 

تحـت آمـوزش اطـالع دهیـد.

زیـر  مـوارد  بـه  مربـوط  توانـد  مـی  چسـبیدن  از  مـداوم  امتنـاع 
باشـد:

اورژانـس  اینیـک  خونرسـانی.  بـدون   - شـریانی  نارسـایی   •
اسـت. جراحـی 

• زنده بودن بافت: زالوها به بافت غیر زندهنمی چسبند.
• درجـه حـرارت پوسـت: زالـو دوسـت دارد در دمای مناسـب 
از  بیـش  پوسـت  گـر  ا کنـد.  تغذیـه  سـانتیگراد(  درجـه   35-40(
حـد سـرد اسـت، چسـبیدن شکسـت خواهـد خـورد )کنفورتـی و 
همـکاران ، 2002(. بـرای حفـظ دمـا می تـوان از Bair hugger)پتـو 
اسـتفاده  قابـل  کننـده  گـرم  واحـد  یـک  بـا  مصـرف  یکبـار  گـرم 

کـرد. مجـدد( اسـتفاده 
ی  که رو • می تواند به دلیل بیهوشـی های بعد از عمل باشـد 

زالوهـا تأثیر می گذارد.
• هپاریـن موضعـی در ناحیـه بـرای درمـان ممکن اسـت مانع 

چسـبیدن زالو شـود.
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بخش 6– مشاهدات و مراقبت حین و بعد از زالو 

درمانی
بـر بیمـار بایـد  1. فـرم درخواسـت افزایـش مراقبـت و نظـارت 
بـه  شـود.  تکمیـل  شـیفت  در  تیـم  رهبـر  CNCیـا  بخـش  توسـط 
یـا  بیمار از  مراقبـت  افزایـش  درخواسـت   ،ACT سـالمت  فـرم 
کـه در بخـش ثبـت فرم هـای  کنیـد  درخواسـت نظـارت مراجعـه 

می شـود  یافـت  بالینـی 
طبـی  درمانـی  ’زالـو  فـرم  در  بایـد  زالـو  مشـاهدات   .2
بالینـی  فرم هـای  ثبـت  کـه می توانـد در  )بزرگسـاالن(‘ثبت شـود 

شـد    تکمیـل  فـرم  کـه  هنگامـی  شـود    یافـت 
کنـد تـا از نظـر  کنتـرل  3. پرسـتار بایـد هـر 10 دقیقـه محـل را 
کنـد )یانتیـس و همـکاران،  جـدا شـدن یاجابجـا شـدن بررسـی 

.)2009
بایـد در  یـا مشـاهدات مویرگـی  بافـت  4- مشـاهدات قطعـه 
نمـودار مشـاهده انـدام –قطعـه بافـت پوسـت بـرای مـدت زمـان 

درمـان توجـه و مسـتند شـوند.  
5- دفعـات مشـاهده توسـط تیـم پزشـکی تعییـن مـی شـود و 
می توانـد از هـر 15 تـا 30 دقیقـه در طـی 6 سـاعت اولیـه و سـپس 
بـه صـورت سـاعتی بـرای 72 سـاعت بعـدی، متغییر باشـد. بعد 
از 78 سـاعت اولیـه، تکـرار مشـاهده توسـط تیـم پزشـکی تعییـن 

می شـود.
وجـود  دیگـری  دسـتورالعمل  کـه  مـواردی  در  و  حداقـل   .6
نـدارد، مشـاهدات بایـد هر 4 سـاعت تـا زمان تخلیه انجام شـود.
بـه  پیونـد،  هـای  جراحـی  از  پـس  سـاعت   48 مـدت  بـه   -7

کنیـد. توجـه  سـاعتی  عروقـی  عصبـی  مشـاهدات 
درمانـی  زالـو  مـدت  طـول  در  بایـد  هموگلوبیـن  بررسـی   -8
بصـورت روزانـه انجـام شـود. )هـر گزش زالـو می تواند تـا 400 میلی 

کنـد(. لیتـر تـراوش 

پس از زالو درمانی
کم خون می شـود  9. زالـو پـس از اتمـام تغذیـه و وقتـی دچـار ترا

از میزبـان جدا می شـود
گاز  و  تمیـز  دسـتکش  بـا  را  زالـو  زالـو،  شـدن  جـدا  از  بعـد   .10

یـد. بردار چارگـوش 
بـرای  شـود.  کسـازی  پا بایـد  شـده  اسـتفاده  زالـوی  هـر   .11

کنیـد. مراجعـه   7 بخـش  بـه  زالـو  کسـازی  پا
کسـازی شـده فقط وقتی برای درمان اسـتفاده  12. زالوهای پا
کـه زالوهـای تـازه در دسـترس نیسـتندیا کمبـود ذخیـره  می شـوند 
کسـازی شـده برای  زالوهـا وجـود دارد. قبـل از اسـتفاده از زالوی پا

کنید. درمـان بـا CNCیاCDN مشـورت 
کنید )وارد و همکاران،  کنترل  گزش را  13. هر ساعت محل 

.)2008
طـور  بـه  را  شـده  پدگـذاری  اسـتریل  و  کوچـک  پانسـمان   .14
ی محـل قـرار دهیـد تـا پس از جداسـازی، جریـان خون  شـل بـر رو

کنـد. را جـذب 
توجه داشته باشید:

محـل  از  بایـد  شـل  خـون  لختـه  می شـود.  تقویـت  خونریـزی 
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خـارج شـود. سرپزشـک ممکـن اسـت دسـتور دهـد محل هـا را بـا 
کننـد )کنفورتـی و  ک  گاز چارگـوش آغشـته بـه هپاریـن سـالین پـا

.)2002 ، همـکاران 
15- طبـق دسـتورالعمل تیـم پزشـکی و مشـاهدات عصبـی 
بـه  یـا طبـق توصیـه تیـم پزشـکی،  بـه مـدت 24 سـاعت  عروقـی 

کنیـد. یـا مویرگـی محـل توجـه  مشـاهدات قطعـه بافتـی 
وجـود  دیگـری  دسـتورالعمل  کـه  مـواردی  در  و  حداقـل   .16
نـدارد، مشـاهدات قطعـه بافتـی یامویرگـی باید هر 4 سـاعت یک 

بـار تـا زمـان تخلیـه انجـام شـود.
دارویـی  درمانـی  ’زالـو  فـرم  مـورد  در  کامـل  مسـتندات   .17

)بزرگسـاالن(‘با:
یخ و زمان ورود زالوها به بخش • تار

که برای درمان استفاده می شود • تعداد زالوهایی 
کنندگان کد تامین  • نام و دسته یا شماره 

• زمان چسباندن و جدا شدن
کسازی شدن • زمان پا

کل زمان چسبیده شدن  •
یخ و زمان دفع. • تار

 
18. زالوها برای هر بیمار، یکبار مصرف هستند.

کنید:  کنترل  19. هرگونه عارضه زالو درمانی را
یک خفیف مانند خارش یا تشکیل تاول. کنش آلرژ • وا

ئـم عفونـت ناشـی از میکروارگانیسـم ها در نتیجـه گزش  • عال
زالو.

کنش هـای ناشـی از جسـم خارجـی ماننـد دندان ها. )زالو  • وا
را بـه زور جـدا نکنیـد، دندانهـا مـی تواننـد در زخـم باقـی بماننـد و 

منجـر بـه عفونـت زخم می شـوند(.
پروتئیـن  بـه  یاحساسـیت  یـک  آلرژ شـدید  هـای  کنـش  وا  •
کتیـک ماننـد بثـورات خـارش دار، تـورم چشـم ها یـا لب هـا،  فیال

سـرگیجه. یـا  تنفـس  در  دشـواری 
•بافـت مردگـی زخـم یـا تشـکیل زخـم بـه دلیـل سـم یـا آنتـی 

زالـو. بـزاق  در  موجـود  ژن هـای 
کنید • در یادداشت های پیشرفت بیمار ثبت 

بخش 7 - برداشتن زالو
1. زالـو هنـگام تغذیـه بایـد بـدون مزاحمـت باقـی بمانـد. زالـو 

کـم خـون اسـت خـود جـدا  پـس از اتمـام تغذیـه و وقتـی دچـار ترا
می شـود.

کـه چسـبیده اسـت از محـل  گـر بایدیـک زالـو را در حالـی  2. ا
کنیـد خـارج 

کـن آغشـته بـه محلـول  گـوش پا • سـر یـا انتهـای زالـو را بـا یـک 
کار باعـث جـدا شـدن سـر مـی  کنیـد. ایـن  غلیـظ نمـک لمـس 

شـود )وارد و همـکاران، 2008(.
ید. کند را برندار که به طور فعال تغذیه می  • زالو 

یـد زیـرا دندان هـا  ی پوسـت آن را برندار کشـیدن زالـو رو • بـا 
می تواننـد در بیمـار باقـی بماننـد و باعـث عفونت می شـوند. این 
را  زالـو خـون و میکرو ب هـا  امـر همچنیـن می توانـد باعـث شـود 

ی زخـم بـاال آورد. رو
فـرم  ثبـت  در  )بزرگسـاالن(‘که  طبـی  درمانـی  ’زالـو  فـرم  در   •

کنیـد.   مسـتند  می شـود،  یافـت  بالینـی  هـای 
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بخش 8 - پاکسازی زالو
کسـازی زالوهـا را می تـوان بـا قـرار دادن زالـوی جـدا شـده  1. پا
که برای پاك سـازی آماده  بالفاصله درون شیشـه نمونه درب زرد 
در  سـوراخ هایی  بایـد  نمونـه  شیشـه  داد.  انجـام  اسـت،  شـده 
کلـر‘ شـود و¼  درپـوش داشـته باشـد و بایـد نیمـه پـر از ’آب فاقـد 
تـا 1قاشـق چـای خـوری نمـک بـه آن اضافـه کنیـد. زالـو را بیش از 
یـد زیـرا زالـو بـه دلیـل اسـمز  2 تـا 3 دقیقـه در محلـول نمـک نگذار

از بیـن مـی رود.
کنیـد و  کسـازی، زالـو را از محلـول نمـک خـارج  2. پـس از پا
آنهـا را بـا آب اسـتریل بـرای آبیـاری بشـویید و زالـو را بـه یکشیشـه 

نمونـه شـامل آب بـرای آبیـاری برگردانیـد.
شـماره،  بـا  و  کسازی شـده‘  پا عنوان’زالـوی  بـا  را  ظـرف   .3
بزنیـد برچسـب  بیمـار  مشـخصات  و  کسـازی  پا زمـان  و  یـخ  تار
بایـد  مجـدد  اسـتفاده  از  قبـل  کسازی شـده  پا زالـوی   -4
از’زالـوی  لـزوم  صـورت  در  فقـط  کنـد.  اسـتراحت  سـاعت   24

کنید.  کسازی-شده‘استفاده  پا
کسـازی نکنید. زالو برای بار سـوم  5. بیـش از یـک بـار زالـو را پا

نباید تغذیه یاچسـبانده شود)وسـت، نیچر و همپرن، 1994(.
در  می توانیـد  کـه  را  )بزرگسـاالن(  طبـی  درمانـی  زالـو  فـرم   .6

کنیـد  مسـتند  کنیـد،  پیـدا  بالینـی  فرم هـای  ثبـت 

توجه داشته باشید:
کـه زالوهـای  کسـازی شـده بایـد فقـط در مواقعـی  زالوهـای پا
تـازه در دسـترس نیسـتیا کمبـود ذخیـره زالـو وجود دارد، اسـتفاده 
اولیـه  اسـتفاده  از  پـس  کسازی شـده  پا زالـوی  چسـباندن  شـود. 
خطـر  بـه  را  جراحـی  نتیجـه  می توانـد  و  بـود  خواهـد  دشـوارتر 

.)1994 همپـرن،  و  نیچـر  بیندازد)وسـت، 
بازگشت به فهرست مطالب 

بخش 9 - دفع زالو
1. زالوهـا را در مایـع فـرار الکلـی متیلـه شـده یـا محلـول %70 
الـکل قـرار دهیـد. زالوهـا پـس از قـرار دادن آنهـا در محلـول الکل، 

ظـرف 10-30 دقیقـه از بیـن خواهنـد رفـت.
2. ظـروف را در سـطل دفـع زبالـه های بالینـی 20 لیتری که در 

اتـاق انبـار موجود اسـت قرار دهید.
 Biological Specimen in Avagard Handبرچسـب  .3

کنیـد.      وصـل  درب  بـاالی  در  ‘را   ’Rub
یافت‘واقع  4. ظـرف دفـع را بـه ’انبار شـعله‘ که در’ بارانـداز در

شـده اسـت منتقل کنید.
5- دفـع بایـد بـا مامـور ایمنـی و آسـیب شناسـی خطـر، ایمنـی 

کار، CHHS هماهنـگ شـود.   محـل 
انداختـه  دور  بایـد  درمـان  قطـع  از  پـس  فقـط  زالوهـا  •توجـه: 

شـوند.
کلیـه زالوهـای اسـتفاده شـده بایـد بالفاصلـه پـس از جـدا   •

شـوند. کسـازی  پا شـدن 
شـوند  مـی  یافـت  چسـبیدن  محـل  از  دور  کـه  زالوهایـی   •
یختـه شده‘باشـند. هـر زالویـی  بایـددر ظرفـی بـا برچسـب ’دور ر
ی تخـت افتـاده باشـد بایـد پـس از قطـع درمـان بـه همـراه  کـه رو

یختـه شـود.   ر دور  زالوهـا  سـایر 
زبالـه  معیـن  ظـروف  در  را   %70 الـکل  محلـول  بـا  ظـروف   •

ندهیـد. قـرار  بالینـی 
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اولین رویداد استارت 
آپی صنعت زالو و صنایع 
وابسته به آن در دانشگاه 

تهران برگزار می شود
زالـوی طبـی از دیربـاز در جهـان و ایـران مـورد اسـتفاده طبـی 
بـه  رو  اخیـر  سـالهای  در  اسـتفاده  ایـن  اسـت.  گرفتـه  مـی  قـرار 
را  ارزشـمندی  بسـیار  ملـی  و  جهانـی  بـازار  و  گذاشـته  افزایـش 
کرده اسـت. اسـتفاده از زالوی طبی در درمان بیماریهای  ایجاد 
کاهـش فشـار خـون، سـکته مغـزی،  نقـرس، بیماریهـای قلبـی، 
زالـو  و  اسـت  شـده  پذیرفتـه  پالسـتیک  جراحـی  و  اعضـا  پیونـد 
 Duisseberg_Essen دانشـگاه  در  مکمـل  طـب  بعنـوان  درمانـی 
جهـان  نقـاط  سـایر  و  آمریـکا  درمانـی  زالـو  کادمـی  آ در  آلمـان، 
ابـزار  بعنـوان   2004 سـال  از  زالـو  همچنیـن  شـود.  مـی  یـس  تدر
ی آمریـکا )FDA( و بعنـوان  پزشـکی توسـط سـازمان غـذا و دارو
گرفـت.  قـرار  تاییـد  مـورد  آلمـان  بهداشـت  وزارت  توسـط  دارو 
کشـورهای پیشـرفته جهـان  کـز پـرورش زالـوی طبـی در  امـروزه مرا
کشـورهای اخیـرا توسـعه  ماننـد فرانسـه، آلمـان و انگلیـس و نیـز 
را  جانـور  ایـن  و  اسـت  یافتـه  فـراوان  توسـعه  مالـزی  ماننـد  یافتـه 
کننـد. در ایـران نیـز زالـو  بصـورت اسـتاندارد بـه بـازار عرضـه مـی 
درمانـی در دانشـگاه علـوم پزشـکی بعنـوان بخشـی از مباحـث 
یـس مـی شـود. در بسـیاری از  درس تخصصـی طـب سـنتی تدر
کشـورها عالوه بر بانک خون، بانک زالو وجود دارد و در بسـیاری 
کشـورهایی نظیـر اسـترالیا بخـش زالـو درمانـی  از بیمارسـتانهای 
 Hirudo medicinalis ، طبـی  زالـوی  هـای  گونـه  دارد.  وجـود 
Hirudo verbana و Hirudo manillensis در کشورهای مختلف 
کراین و روسـیه پرورش  نظیر فرانسـه، انگلسـتان، آلمان، مالزی، ا
داده مـی شـوند و ایـن جانـور بصـورت اسـتاندارد بـه بـازار عرضـه 

مـی شـود.
طبیعـت  از  اسـتفاده  مـورد  زالوهـای  مـا  کشـور  در  متاسـفانه 
یـه  جمـع آوری مـی شـوند. در سـالهای اخیـر جمـع آوری بـی رو
از  و  کشـاورزی  فعالیتهـای  توسـعه  طبیعـت،  از  طبـی  زالـوی 
سـموم  از  اسـتفاده  و  گونـه  طبیعـی  یسـتگاههای  ز رفتـن  بیـن 

گونه را در معرض خطر انقراض قرار داده اسـت.  شـیمیایی، این 
گونـه، تکثیر و  درصورتیکـه جهـت جبـران کاهـش جمعیـت ایـن 
پـرورش مصنوعـی صـورت نگیـرد، نمونـه هـای طبیعـی منقـرض 
خواهـد شـد. از طرفـی جمـع آوری زالـو از طبیعت همـواره امکان 
انتقـال بیماریهـای نظیـر ایـدز، هپاتیـت یا بیماریهای ناشـناخته 
زئونوتیـک )مشـترک بیـن انسـان و حیـوان( را فراهـم مـی سـازد و 

زالـوی آلـوده نظیـر سـرنگ آلـوده متحـرک مـی باشـد.
پـرورش،  و  تکثیـر  زالودرمانـی،  مشـکالت  بررسـی  منظـور  بـه 
گردهمایـی  باعـث  کـه  همایشـی  برگـزاری   ... و  فرآورده هـا 
کنـار هـم شـود، ضـروری  متخصصـان و افـراد دسـت اندرکار در 
بـه نظـر می رسـد تـا اطالعـات و تجربیـات جدیـد و نتایـج آخریـن 
گیـرد. با  ک گذاشـته شـده و مـورد بحـث قرار  پژوهش هـا بـه اشـترا
مطرح شدن ایده های جدید در حوزه های مختلف زالودرمانی، 
زالـوی  از  حاصـل  فرآورده هـای  و  بهداشـتی  طبـی  زالـوی  تولیـد 
طبـی و بحـث در مـورد آنهـا بـه تبدیـل شـدن ایـده بـه محصـول 
و  بین المللـی«  همایـش  »دومیـن  بنابرایـن  شـد.  خواهـد  کمـک 
کارگاه هـای  یـداد اسـتارت آپی زالـوی طبـی« بـه همـراه  »اولیـن رو

آموزشـی در اسـفند مـاه 99 برگـزار می شـود.
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