
 

 

  

   جزوه آموزشی آشنایی با اصول  
لودرمانی زا   

 
و مکانیسـم اثـر آن مـی     این جزوه صرفا جهت ارتقاي آگاهی خواننده نسبت به زالو درمانی

و شما جهت تجویز زالو درمانی باید به تمامی مطالب مکتب طب اخالطی از قبیل مبانی ،  باشد .
 مفردات ، قرابادین ، تشخیص ، سته ضروریه ، امراض و ... مسلط باشید. 
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 مرجع تخخصی سایبري آموزش زالو درمانی حکیم جرجانی
 

 



  
 (ويرايش سوم)جزوه آشنايي با زالو درماني 

 مراه تصاوير ھبه 

 طب سنتي مراجعه نمائيد .  مجرب ت افزايش اطالعات شما مي باشد و برا درمان به متخصصينهاين جزوه صرفا ج

 يه شده توسط : پايگاه اينترنتي حکيم جرجاني هت

)www.zaloo.ir (  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم     هست کليد در گنج حکيم

 

در مکتب طب اخالطي ايران ، اعمال يداو نظير ماسـاژ ، دلـک ، تـدهين ، حجامـت ، فصـد ، زالـو ، شکسـته بنـد ، داغ         
(کي) و ... از جايگاه ويژه ا برخوردارند و هميشه اطبا تحصيل کرده در اين مکتب بدان   داشته اند. خاصي توجه هاگذار

هر چند که از گذشته تا کنون افراد کم سواد و بعضا بي سواد را شاهديم که رو خواص هر يـک از اعمـال فـوق اغـراق     
  و راز عالج هر بيمار دانسته اند !!!نموده و هريک از موارد فوق را تا سر حد يک مکتب مجزا باال برده اند 

نيت است زيرا حرفه طبابت همچـون فقاهـت بسـيار حسـاس     عتدال و عقاللکن حقيقت چيز ديگر است و آن جستن راه ا
است و همانطور که اشتباه يک فقيه مي تواند دين مخاطبش را به خطر بياندازد ، اشتباه يک طبيب هم مي تواند جان بيمارش 

ب خود کامل واقف باشند و چه بهتر را به خطر بياندازد. از اين رو عالقه مندان به طبابت بايد به نظر علما ، اطبا و قدما مکت
که نظرات ساير مکاتب را بدانند و عالمانه آنان را بررسي کنند و پس از کاوشي عميق و دقيق در منابع ، يافته خود را با شرع 

  به همين دليل تعصب و افراط برازنده يک طبيب نمي باشد.و مقدس تطبيق نموده و با احتياط فراوان به کار گيرند 

وزارت بهداشت نسبت بـه دسـته بنـد و کالسـيک نمـودن       با بي توجهيم زيرا در سال ها اخير که يفوق را نوشت مطالب
و معرفي آن به جهان مواجه بوديم و از سو ديگر افراد عجول و کم سـواد فراوانـي را مشـاهده    مکتب غني طب اخالطي 

اه و ناقص به عالقـه منـدان آن شناسـاندن و حاصـلي جـز      نموديم که با پخش ويدئو ، صوت و کتب اين مکتب غني را اشتب
پرورش عالقه مندان جاهل مدعي و مردم گيج و منگ نداشت ، عالقه منداني که يک شبه بوعلي مـي شـدند ، سـرطان را بـا     

جالـب تـر    و و برخي نيز از کل طب جز حجامت و سکنجبين مطلبي ديگر عايدشان نشـد  منضج و مسهلي درمان مي کردند
و گوش دادن چند کليپ بدست آوردند و هـر يـک    همه اين افتخارات را فقط با گذراندن يک دوره آموزشي چند روزه هاينک

  در گوشه کنار اين مملکت تبديل به حکيم حاذق و داروساز قهار شدند!!!

مي رونـد و مـي شـوند    ايران ، با لب و لوچه ا آويزان نزد اين حکما حاذق تازه متولد شده  در جستجو شفا درو مردم 
  اسباب آزمون و خطا آنان.

خالصه زالو درماني هم از اين جريان بي نصيب نمانده و شاهد بدعت ها و افراط ها فراوان بوده است که حتي خود زالوها 
در بـاب   هم متحير مانده اند و در اين جزوه ما اقدام به بررسي نظر قدما و حکما پيرامون زالو درماني و نيز شـرحي مختصـر  

آشنايي با زالو نموديم و به هيچ وجه مطالعه مطالب اين جزوه جهت تجويز زالو درماني کـافي نيسـت و افـراد بايـد بـه کـل       
    مطالب مکتب غني طب اخالطي آگاه شوند.
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 تاریخچه زالودرمانی : 

استفاده از زالو طبي  .سپس در اروپا مورد استفاده پزشكي داشته استد، يونان، روم، ايران و هنسال قبل در  ٢,٠٠زالو از 
در ايران قدمتي چندين ساله دارد که از جمله موارد مکتوب آن اشاره ابوعلي سينا به استفاده از آن  هابرا درمان برخي بيماري

 در درمان تعداد از بيمار ها در کتب مختلف از جمله قانون مي باشد . 

پذيرفته شده و شناخته شده  بعنوان يك رفتار درماني حجامت و فصد  همانند(عاميانه) مردم ايران نيز, زالو  واهيافدر طب 
 بدن با زالو هاو كسالت  هاو زخم ها و روستا ايران مي دانستند كه عالج بسيار عفونت شهرحضور داشته است و مردم 

 انداز ممكن است. 

 الو درمانی : نظر حکماي ایرانی پیرامون ز

باشد. به  اگر آدمى در گلوى خود چيزى را احساس كند و خون روشنى نيز از آن بتراود، گمان نخست قورت دادن زالويى مى
ويژه اگر آب نوشيده شده زالودار باشد. از بيمار بخواهيد، تا دهان خود را خوب باز كند. سپس زبان او را آويزان كرده، بيرون 

روى آن فشار دهيد. بهتر است، در زير تابش خورشيد به ته گلو نگاه كنيد، اگر زالويى در آن نزديكى بكشيد، سپس اندكى 
آويزان ديديد، در اين هنگام انبرى را به درون دهان ببريد و سر آويزان زالو را بگيريد و بكشيد. ولى اگر آشكار نبود، بيمار 

توان  لو از جايش جدا شود و يا با سركه و انگزه، و يا با سركه و نمك مىشويه نمايد، تا زا چندين بار با سركه و خردل دهان
  اين كار را انجام دهد.

شويه نماييد. اگر پس از افتادن زالو بيمار تراوش خون از  شونيز و خردل را نرم بساييد و در گلو بدميد و يا با آب پياز دهان
شويه كند و در گلوى او گلنار و كندر و نشاسته و خون  و سماق دهانى پوست انار و گلنار  دهان داشته باشد بايد با پخته

  سياوشان نرم شده، بدميد.

راند، ماندن  ها را بخورد. از كارهايى كه زالو را بيرون مى كننده كرم اگر زالو در شكمبه آويزان باشد، بايد داروهاى بيرون
بدم در دهان نگاه دارد و بگرداند، هنگامى كه  د شده با يخ را دمطوالنى در گرمابه تا بيمار سخت تشنه شود. پس از آن آب سر

بسا زالو براى بدست آوردن سرما به سوى دهان بيايد. (المنصور  ولرم شود، بيرون ريخته و دوباره اين كار را انجام دهد. چه
  )۴۶۰و  ۴۵۹في الطب (ترجمه)، ص:

ها، آبگيرها و  هاى شيرين بركه شود در آب انتيمتر بيشتر نمىزالو در حالت معمولى كرمى كوچك كه درازاى آن از دو س
كند رنگ زيتونى دارد شش خط در  ها زندگى مى ى جوى ها و در گل نمور بستر رونده ها و كانال ژرف رودخانه ى كم كناره

مكيدن خوراك و گونه بادكش براى  باشد. دهانى به هاى سياهرنگى مى شود. شكم داراى نقطه درازاى تن جانور ديده مى
آورد و تا  ى خود گرد مى مكد و در شكمبه چسبيدن به چيزها دارد. هنگامى كه به آدمى يا جانورى بچسبد خون او را مى

رو پزشكان  كند ازاين شود پس از آن كه شكمبه را پر كرد به گواريدن آن چه مكيده است، آغاز مى چندين برابر خود بزرگ مى
بردند. ايشان زالويى با شكمبه تهى  ها) تن بكار مى هاى (دمل ى مكيدن خون انباشته شده و يا چركآبهكهن از اين جانور را برا

كرد تا انباشته  ى مورد نظر مى گذاشتند پس زالو اقدام به مكيدن ماده گرفتند و روى جايى كه خواهان درمان آن بودند، مى را مى
داشت و فشار  دند. درمانگر زالو را ميان دو انگشت نشانه و ميانه نگاه مىكر افتاد و يا آن را از روى تن جدا مى شده و مى



داشتند تا بار ديگر بكار برند. (المنصور  داد كه آنچه را مكيده، بيرون ريزد پس از تهى شدن، زالو را در ظرف آبى نگاه مى مى
  )۸۰۵و  ۸۰۴في الطب (ترجمه)، ص: 

رنگ يا سياه رنگ يا آنكه  گويند و آن كرمى باشد سبزرنگ يا سرخ آن را درن مىگويند كه بعضى از زالو كه  حكماء هند مى
شود و فعل آن  خالهاى زرد و سرخ بر پشت او بود و بهترين اقسام بود و بعضى را سميتى بود كه ارسال آن موجب ضرر مى

سر آن بود بزرگ باشد و لون آن  اگر بشرائط بعد از تنقيه آن بود چنانكه گفته شود جذب خون فاسد بود از عضو و آنچه
اكحل بود يا سياه يا زرد و در ان غب باشد و خارهاى خورد مثل پشم و آنچه شبيه بود بمارماهى و آنچه بر ان خطها 

شود و نزف دم و تپ  الزوردى باشد و شبيه اللون بود ببوقلمون در جميع اين اصناف سميتى هست كه مورث اورام و غثى مى
روح رديت و بايد كه آن را از آبهاى تيره صيد نكنند و از چشمهاى گرم بگيرند و از آبهاى طحلى بگيرند و از و استرخاء و ق

آبى كه در ان ضفادع بود نگيرند اال در بعضى آبها ضفدعى كه خالى بود از رداءت بايد كه شبيه بود باحمر و در ان دو خط 
اللون بود و آنچه ازو شبيه باشد بجرادت خورد و بذنب موش و آنچه سر زرنيخى بود و اشقر و مائل بود باستدارت و كبدى 

او خورد نيكو بود و بايد كه شكمش سرخ نباشد و پشتش سبز نبود خاصة كه در آبهاى روان بود ديگر بدانكه جذب زالو دم 
د و قى فرمايند با كباب آن تا را از غور بدن زياده باشد از جذب حجامت و بايد كه پيش از استعمال بدو روز آن را صيد كنن

آنچه در اندرون او بود بقى بيرون آيد و پيش از ارسال بايد كه باندك خونى او را تغذيه كنند و آن را از لزوجت پاك كنند و 
آن چركها باسفنجه بشويند و موضع ارسال ببورق بشويند و تخمير كنند آن را بدلك بعد از ان ارسال علق كنند و بگذارند تا 
آنكه ممتلى شود كه خود بگذارد يا اگر خواهند كه زودزود بگذارد چيزى از ملح يا از رماد يا از بورق بر ان بپاشند تا بيفتد و 
بعد از افتادن آن صواب آن باشد كه بمحجمه موضع ارسال آن را مص كنند تا آنكه اثر و ضرر لسع او برود و اگر خون 

ر ان بپاشند يا نوره يا رماد يا خربق مسحوق يا غير از اينها از حابسات دم و بايد كه اكثر ايستاده نشود بايد كه مازوى سوده ب
، ۱ ج امراض جلدى را باين عالج استعمال نمايند مثل سعبه و قوبا و جرب و حكه و ... . (كليات قانون ابن سينا (ترجمه)، متن

  )۲۴۰ص: 

اى يا سبز دارد سمى است، هر زالوئى كه  الوئى كه سر درشت و رنگ سرمهاند: برخى از زالوها سمى هستند، هر ز هنديها گفته
هاى ريز و نرم دارد و شبيه مارماهى است سم دارد، زالوئى كه خطوط الجوردى دارد و رنگش بوقلمونى است سم دارد  كرك

ريزى، تب، سستى و  ش، خونها، غ و بايد از آن پرهيز كرد. اگر چنين زالوهائى مورد استفاده قرار گيرند بيمار به دمل
اند نبايد بكار برد. بايد  و ناپسنديده شكار شده  هاى داخل گل سياه زالوهائى را كه از آب.  شود هاى بدخيم گرفتار مى قرحه

اند. بحرف كسانى كه  هاست شكار شده دار كه محل زيست قورباغه زالوهائى را مورد استفاده قرار داد كه از آب هاى خزه
  هاست خوب نيستند، نبايد گوش كرد. زالوهاى آبهائى كه محل زندگى قورباغه گويند مى

  :  زالوى مطلوب داراى اختصاصات زير است

  شود. برنگ ماش و كمى مايل به سبز است و دو خط زرد زرنيخى در طول پشتش كشيده مى - ۱

  زرد و داراى پهلوى مستدير.ه زالوى سرخ مايل ب - ۲



  زالوى جگرى رنگ. - ۳

  هاى ريز هستند. الوهائى كه شبيه ملخز - ۴

  زالوهائى كه به دم موش شباهت دارند. - ۵

  زالوهاى باريك و سر كوچك. - ۶

  شكار شده باشند.  زالوهاى شكم قرمز بهتر از زالوهاى پشت سبز هستند، بويژه اگر از آب جارى - ۷

ر نگهداشت تا استفراغ كند و هرآنچه در شكم دارد طرز استفاده از زالو: زالو را بايد يك روز قبل صيد كرد و آن را سرازي
گيرند  دهند تا قبل از استفاده مقدارى از آن را بخورد، سپس زالو را مى بيرون ريزد، بعد اندكى خون بره يا خون ديگر به آن مى

شويند و  براكس) مى -كنند. جاى زالو گرفتن را با بورك (بورق و مواد چسبنده و كثيف را بوسيله جسم اسفنج مانندى پاك مى
گذارند تا پاك شود و به محلى كه مورد نظر است  رنگ شود. زالو را در آب پاك مى دهند تا سرخ با دست مالش مى

چسبد. وقتى زالو پر  چسبانند. اگر جاى چسباندن زالو را با گل سرشور يا با خون اندوده كنند زالو بهتر و زودتر به آن مى مى
كه جدا شود، كمى نمك يا خاكستر يا بورك يا سوخته پارچه كتان يا اسفنج سوخته يا پشم سوخته بر  از خون شد و خواستند

بهتر آن است كه بعد از جدا شدن زالو محل مكيدن را حجامت گذارند تا مقدارى خون  .پاشند تا از محل خود بيفتد آن مى
نيش آن بخش ناهنجارى وجود دارد از بين برود. اگر بعد از برمكد كه اگر احيانا جاى نيش زالو زيانى ديده است يا بر اثر 

پاشند، يا اينكه هر  آيد مازوج سوخته يا نوره (آهك) يا خاكستر يا سوده نرم سفال بر آن مى بركنده شدن زالو، خون بند نمى
استفاده از آن مواد بندآورنده برد بايد قبل از  كنند. كسى كه زالو را بكار مى آورد استعمال مى چيز ديگرى كه خون را بند مى

هاى سياه و  هاى صورت، لكه ها، دمل هاى پوست از قبيل جوش خون را آماده و مهيا داشته باشد. زالو گرفتن براى بيمارى
  )۴۹۷الي  ۴۹۵، ص: ۱ هاى سياه و سپيد و نظاير آن مفيد است. (قانون (ترجمه شرفكندى)، ج نقطه

نوشد، به گلو راه يابند و  شوند باشند و انسان كه آب مى ى بسيار ريز كه با چشم ديده نمىدر بعضى از آبها ممكن است زالوها
به آن بچسبند. شايد زالو به قسمتى از گلو كه پديدار است و ممكن است آن را ديد، بچسبد و احتمال دارد از ديد نهان باشد. 

توان حجمش را درك نمود و  شود و مى مى  وچله مكيد چاقكه مدتى در گلو ماند و خون  چنين زالو كه بسيار ريز است همين
  احتمال دارد كه در درون مرى چنگ اندازند و احتمال دارد به معده بچسبند.

  نشانيهاى زالو در درون بودن:

  آورد. انسان پژمرده و پكر است، خون از دهان برمى

آورد، قبل از هر چيز گلو را معاينه كن كه شايد زالو  كند يا خون برمى اگر انسانى تندرست و سالم را ديدى كه خون تف مى
  سبب اين خرابكارى شده باشد.



كه شرح خواهيم داد؛ و اگر نزديك گلو است، داروهاى غرغره و  شود، بايد گرفت و بركند چنان عالج : اگر زالو ديده مى
ر در ژرفا قرار دارد و در معده جايگير است بخور استعمال كن اگر گرايش به سوى بينى دارد وسيله به بينى كشيدنيها و اگ

آورها و داروهاى ضد كرم و امثال آنها بايد گزند آن را دفع كرد، و يا وسايلى ديگر را به كار ببر از قبيل: بيمار در  وسيله قى
ر دهان گرداند تا ويژه كه قبال سير غذا بخورد و پياپى آب بسيار سرد يخى د آب گرم فرو رود، يا در حمام گرم بنشيند و به

آيد، اگر گرماى حمام چندان نبود كه بيم غش كردن برود بايد بمانند و صبر  گريزد و به سوى سردى مى زالو از شدت گرما مى
كنند كه اين عالج بسيار مفيد است. گاهى فقط خوردن سير و با دهن باز در آفتاب نشستن و در مقابل برفآب بودن اين كار را 

  )۳۶۲، ص: ۳ (ترجمه شرفكندى)، ج كند. (قانون مى

اگر زالو به معده سرايت كند دارويش اين است: نسخه: درمنه، مشك چوپان، خاراگوش، سياه دانه، لوبيا گرگى، كوشنه، دانه 
  برنگ كابلى، سرخس، از هريك دو درهم با سركه درهم آميزند و بخورند.

اى خوب است؛ سپس اگر توانست قى كند  بو شده بخورد. هر تندمزه خوشبايد بيمار سير و پياز، يا كلم، يا پونه سبز و خردل 
و اگر قى آسان نبود، تند مزه شور بخورد. اگر زالو به بينى چسبيده، سركه و سياه دانه و افشره سيماهنگ و خربق به بينى 

  )۳۶۲، ص: ۳ كشد. (قانون (ترجمه شرفكندى)، ج

از وسايلى مفيدتر نيستند كه سم را به خارج جذب كنند و نگذارند به ژرفاى  داروهاى گيرنده هر چقدر كه ضد سم هم باشند
ها و  كه بادكش -بريم بدن راه يابد. بويژه اگر هنوز سم در بدن منتشر نشده باشد، از جذب آن به خارج بهره زياد مى

ده را با تيغ خراشيد و حجامت بر آن ها هستند. اگر سم به ژرفا راه يافته باشد، بايد جاى گزي كننده ها از اين جذب حجامت
گذاشت. و اگر جاى گزيده شده چنان باشد كه امكان زالو چسباندن بر آن ميسر باشد، ممكن است زالو طبيب را از 

نياز كند. زالو چسباندن از مكيدن جاى گزيده نيز بهتر است.اگر سم هنوز در پوست است و به ژرفاى  گذارى بى حجامت
  )۴۴، ص: ۷ آورد.( قانون (ترجمه شرفكندى)، ج دهد و سم را بيرون مى مكيدن كار را انجام مى درون راه نيافته،

ماند كه تازه به بيمارى جذام  شود و به رنگ پوست كسانى مى رنگى زشت مى بادشنام حالتى را گويند كه رنگ پوست سرخ
گردد و  شود و در فصل زمستان و سرما بيشتر نمايان مى رنگى زشت بر چهره و بر دست و پاها پيدا مى اند. اين سرخ مبتال شده

گاهى زخم چركين هم همراه دارد. سبب اين سرخى زشت حبس شدن بخار خونى به حد زياد از اثر سرما در زير پوست 
 است. عالجش اسهال، رگ زدن، حجامت گرفتن و زالو چسبانيدن است و از آن پس همان داروها را به كار برند كه در عالج

  )۴۴، ص: ۷ اند. ( قانون (ترجمه شرفكندى)، ج رنگ سرخ زشت تازه مبتاليان به جذام ذكر شده

اند كه از اين ديوچه بعضى زهرناك  و زالو (زالو) را به تازى العلق گويند، و اهل خراسان ديوچه گونيد. هندوان گفته
ها و خون  ب شكستن اندامى و سست گشتن اندامها و غشى و ت ها و ريش (زهرناك) و زيانكار است و از گزيدن آن آماس

ها تولد كند و احتياط آن است كه او را نخست اندر آب گذارند تا رنگ و شكل او پديد آيد تا  آمدن بيحد و مانند اين مضرت
وى ضفدع (غوك، از آن نوع نباشد كه زيان دارد، و بهترين آن باشد كه از آب پاكيزه گرفته باشند، و اگر از آبى گيرند كه اندر 

قورباغه)، مأوى دارد و بر سر آب سبزى ايستاده باشد هم روا باشد و ضفدع را به شهر مرو وزغ (ورق) و زالو گويند و آن 



سبزى را به تازى طحلب (جل و زغ جامه غوك)، گويند. شكل او (زالو) همچون دنبال موش باشد و باريك و سر كوچك و 
هاى بد گيرند رنگ او كحلى باشد يا سياه بر پشت او خطهاى الجوردى باشد و مانند  آبشكم سرخ و پشت سبز. و آنچه از 

بوقلمون باشد بد باشد. نخست او را نگونسار به دارند، تا آنچه در شكم او باشد قى كند. پس لختى خون مرغ يا خون بره به 
فراز گذارند و آن موضع را نخست به مالند تا سرخ  ريزند تا اندكى بخورد. پس بر دارند و پاك كنند و بدان موضع كه خواهند

شود. پس ديوچه فراز گذارند و اگر ديرا اندر آويزد آن موضع را به خون آلوده كنند يا به گلى كه بدان سر شويند. و اگر 
وى پاشند و  ) يا كتان سوخته يا پشم سوخته يا اسفنج سوخته بر۲۰۰خواهند كه باز افتد لختى نمك يا بوره يا خاكستر (ص 

جايگاه گزيدن او فراز برند تا باز افتد و چون باز افتد، آن موضع را شيشه بر نهند و به مزند و اگر شيشه بر نه توان نهاد به   به
انگشت به مالند و به فشارند و به آب گرم (بشويند) تا خون پاك بر آيد و اثر او زايل شود. و اگر خون دير باز ايستد و 

هايى باشد كه بر پوست  تر اندر بيمارى يا گرد سفال نو يا شب يمانى سوده بر جراحت او كنند. و منفعت او بيشمازوى سوده 
افتد چون ريش بلخى و قوبا و سعفه و نخست تن پاك بايد كرد به فصد و به مسهل، پس ديوچه را فراز گذاشتن تا منفعت او 

  )۶۵۴، ص: ۱ پديد آيد.( ذخيره خوارزمشاهى، ج

گاه  نچه از زخم حيوانى سمى باشد اول به زالو افكندن و محجمه نهادن و اشباه آن خون مسموم آن را جذب بايد كردن، آنو آ
  )۳۳۵هاى ترياقى آن را به صالح آوردن و جدوار در مرهم پخته عظيم نافع آيد.( خالصة التجارب (طبع جديد)، ص:  به مرهم

ر بودند در يكى از قبائل عرب و يك خواهر داشتند، باو گفتند هر چه خدا بما روزى براد ۱۰يا  ۹در خرائج: روايت كردند كه 
داد زير دست تو بريزيم تو شوهر مكن كه غيرت ما برنميدارد، با آنها سازش كرد و بدان راضى شد و بخدمت آنها پرداخت و 

قبيله غسل كرد و يك زالو در آب كه اى نزديك  آنها هم او را گرامى داشتند، روزى حيض شد و چون پاك شد در چشمه
نشسته بود بدرون او رفت و چند روزى گذشت و زالو بزرگ شد و شكمش برآمد، و برادرها گمان بردند آبستن است و 
خيانت كرده و خواستند او را بكشند، و يكى از آنها گفت او را نزد امير المؤمنين علي عليه السالم ببريم تا او متصدى او شود 

را نزد آن حضرت آوردند و آنچه گمان داشتند گفتند، على عليه السالم طشتى آورد و پر از لجن كرد و فرمود: تا آن زن  و او
، ۶ بر آن نشست و چون زالو بوى لجن شنيد از شكم او بيرون آمد. (آسمان و جهان (ترجمه السماء و العالم بحار األنوار)، ج

  )۱۳۳ص: 

ون شاذان بن جبرئيل و مخالفين چون اسعد بن ابراهيم اردبيلى مالكى بسندهاى خود از عمار بن گويم: بسيار از علماى ما چ
ياسر و زيد بن ارقم روايت كردند كه ما در برابر امير المؤمنين عليه السالم بوديم: ناگاه جنجال بزرگى شد و آن حضرت بر 

بياور من بيرون شدم و بر در زنى بود در هودجى باالى شترى  دكة القضاء بود و فرمود: اى عمار هر كه بر در دادگسترى است
و فرياد ميزد يا غياث المستغيثين من بتو رو آوردم و به ولى تو متوسل شدم، رويم را سفيد كن و گرفتاريم برگشا، عمار گفت 

امير المؤمنين را پاسخ دهيد، در گردش هزار سوار بودند با شمشيرهاى كشيده و جمعى با او بودند و جمعى بر ضد او گفتم: 
زن فرود آمد و همه با او بمسجد در آمدند، و اهل كوفه گرد آمدند امير المؤمنين عليه السالم بر خاست و فرمود: اى اهل شام 
هر چه خواهيد از من بپرسيد يك پيره مردى از ميان آنها برخاست و گفت: اى آقاى من: اين دختر من است و البته پادشاهان 

ام سر بزير كرده، چون دوشيزه است و آبستن شده، شما اين مشكل را حلّ  رب خواستگار او بودند ولى مرا در ميان عشيرهع



كنيد، على رو بدان دختر كرد كه اى دختر تو چه گوئى؟ گفت: اى آقايم: هرگز خيانتى بخود راه نبرم، علي عليه السالم بمنبر 
اى برابر مردم  كنيد، زنى بنام (لبناء) كه قابله زنان كوفه بود آمد حضرت بدو فرمود: پرده برآمد و فرمود: قابله كوفه را حاضر

بكش و اين دختر را معاينه كن كه دوشيزه آبستن است يا نه آن زن فرمان را انجام داد و بيرون آمد و گفت: اى آقايم دوشيزه 
بياورد ، ابو الجاريه گفت: برف در بالد ما فراوانست ولى در  است و آبستن فرمود: كدام شما هم اكنون ميتواند يك تيكه برف

  اينجا بدان دسترسى نداريم؟

عمار گفت آن حضرت دست دراز كرد از باالى منبر كوفه و برگردانيد و ناگاه در آن تيكه برفى بود كه از آن آب ميچكيد و 
مسجد بيرون بر و طشتى زيرش بگذار و اين برف را نزد  سپس قابله را خواست و فرمود: اين تيكه برف را بگير و دختر را از

مثقال) بينى و همان را كرد و با دختر و آن زالو نزد آن حضرت  ۴۰۰درهم (در حدود  ۷۵۰فرج او بنه و البته يك زالو بوزن 
كرده ولى در آبى رفته عليه السالم برگشت و چنان بود كه فرموده بود، سپس بپدر دختر فرمود: دخترت را برگير كه بخدا زنا ن

و اين زالو بدرونش خزيده و او بيست سال دارد و تا كنون در شكمش بزرگ شده. روايات طوالنى و با الفاظ گوناگونند و ما 
بهمان موضع اتفاق و نياز آن اكتفاء كرديم و اين دو روايت داللت دارند كه اگر زالو در يكى از سوراخهاى تن خزند ممكن 

  )۱۳۳، ص: ۶ ن و يا برفش بيرون كشيد.( آسمان و جهان (ترجمه السماء و العالم بحار األنوار)، جاست بوسيله لج

و در رمد دموى و درد بيخ بر قفا و بر بناگوش زالو چسپانيدن و قدرى خون گرفتن جليل االثر است. (مفرح القلوب (شرخ 
  )۳۸۲قانونچه) ، ص

شود و مقدار زيادى از آن چند سال پيش از همان جا به  ر درياى خزر پيدا مىزالو به اندازه كافى در لجنهاى آب شيرين كنا
فرانسه فرستاده شد. در حوالى شيراز نيز زالو فراوان است اما از آن كال در قسمتهاى شرقى مملكت خبرى نيست. قيمت زالو 

حال هرگاه يكى از ». آى زالو!«كشند  د مىزنند و فريا بسيار ناچيز است؛ در خيابانهاى تهران اغلب اهالى مازندران پرسه مى
كند. زالو را  چسباند و معموال تعداد زالوها از پنج تا ده تجاوز نمى فروشندگان را صدا كنيم فورا به هر تعداد بخواهيد زالو مى

  )۴۲۷نيان، ص: اندازند. (سفرنامه پوالك ؛ ايران و ايرا براى معالجه چشم دردهائى كه خيلى هم فراوان است، به شقيقه مى

ت منفعاست و اشاره ا به نحوه استعمال زالو و جايگاه درماني آن كرده  رجاني در كتاب سوم ذخيره خوارزمشاهيحكيم ج
پاكيزه كرد و سپس زالو  است ابتدا بايد تن را با فصد و مسهل هاپوستي مي داند و معتقد  زالوانداز را بيشتر در بيمار ها

 انداخت. 

 :  دارد و چنين مي گويد در قانون امون زالوپير ابيابن سينا ب

، تب، كني ستند پرهيزھيي كه كرك ريز و نرم دارند يا الجورد رنگ هااز زالو سستي و قرحه د زيرا دچار غشي، خونريز
نه ست نمو كرده و هاقورباغه خزه دار كه محل زيست  از زالويي استفاده شود كه در آب ها شد. بدخيم خواهيد ها

   گل آلود سياه بوده است.هازالويي كه در آب
سپس مواد  اندكي خون بره به او بدهيد واريد تا استفراغ كند و محتويات شكمش بيرون آيد سپس زالو را ابتدا سرازير نگه د

  .چسبنده و كثيف بدن او را با بوراكس پاك كنيد



تا سرخ شود. اگر  خواهيد زالو بگذاريد با دست مالش دهيدردار مضر است و جايي را كه مي استفاده از مواد صابوني عط 
آن است كه پس از جدا شدن زالو، محل  سرشور يا خون اندود كنند. زالو بهتر مي چسبد. بهتر جا زالو انداختن را با گل

از زالو انداز خون تا احيانا اگر آزار و عفونتي براثر نيش زالو عارض شده، از بين برود اگر پس  را حجامت کنيدگزش او 
 بند نمي آيد مازوج سوخته، نوره، خاكستر يا سوده نرم يا پودر باقال و زردچوبه استعمال شود. 

گيرخان وزير صنايع دچار قانقريا شد و دكتر جهانمخبرالسلطنه در كتاب خاطرات و خطرات حكايتي جالب نقل مي كند 
با قطع پا مخالفت ورزيده و جهانگيرخان ايشان داد. آشنايان ع پا صوص دربار) دستور به قطتولوزان فرانسو (پزشك مخ

تا  دهيدآوردند. او پس از معاينه گفت به من يازده روز فرصت  جهانگيرخانميرزاحسن خان جراح باشي محله را به عيادت 
ه روز از تولوزان فرانسو اين پا را معالجه كنم. ميرزاحسن در سه نوبت زالو زياد به پا بيمار انداخت و پس از يازد

آن را تأييد كرد و از اينكه قبال به ميرزاحسن ناسزا گفته  بهبودند. تولوزان وقتي پا را ديد، کدعوت كردند كه پا را مالحظه 
 .كرد  و دويست تومان به ميرزاحسن داد  خواهيبود معذرت 

 هاو مقبوليت حجامت و فصد (رگ زني) بين توده  مان معروفيته درماني پذيرفته شده و به هازالو انداز جزو سنت 
صعب العالجي را براحتي مئز كننده طي ساليان دراز بيمار ها ر مشھمردم رواج داشت. آر اين حيوان يك گرمي به ظا

، بد شكل شدن پوست، فلج شدن ناشي از ها گزاف، بريده شدن از اندام هازينه ھدرمان مي كرد و بيماران را از صرف 
 سال بباال مي توانيد جستجو كنيد.  ٦٠سكته مغز و . . نجات مي داده است. تأييد اين نظر را با پرسش از افراد 

 دقيق ابن سينا در مورد ساختمان بدن زالو و زالو درماني، و ترجمه  آثار او، به التين سبب آشنايي اطبا غرب هابررسي 
يي داشتند که پس از اجمع آور زالو تعداد زالو گير حرفه  جهتد آمد که با زالو درماني نوين شد و موسساتي به وجو

 . دهندرا در اختيار موسسه  مربوطه قرار مي دادند تا پس از بسته بند به مشتريان تحويل  هاشکار زالو، آن

 
 

د و گرفتن خون از بيماران به بايد توجه داشته باشيم که خون گير از بيماران يکي از اصول پايه در طب قديم مشرق زمين بو
 مذکور، فصد و زالو درماني مورد توجه اطبا غرب هاسه روش انجام مي گرفت، فصد، حجامت و زالو انداختن.از روش

از  ،بادکش کردن پوست  جهتقرار گرفت، ولي حجامت مقبوليت عام نيافت، و علت آن اين بود که برا حجامت الزم بود 
ساحران در قرون وسطي اروپا بود و اطبا غرب استفاده شود که از وسايل » شاخ حجامت « به نام  يک وسيله  شاخ مانند

 به جادوگر از انجام حجامت و به کارگير وسيله  مذکور خوددار کردند.  اتهاماز بيم 

شناسي و زالو درماني در  ر دو رو سه روش خونگير کار کردند و پس از ترجمه  آثار ابن سينا، زالوھراز و ابن سينا 
اروپايي از نظر علمي مورد طبقه بند قرار  زالوهاغرب رواج يافت و کتب مرجع در اين مباحث تدوين شد و انواع 

 گرفتند. 

 سمي و غير سمي را تفکيک کرد. هاولي مرجع اصلي زالو شناسي غرب، مطالعات علمي ابن سينا بود و او بود که انواع زالو
پوست را مي  آنهار مورد آناتومي زالو تحقيقات دقيقي نمود و بيان نمود که زالو دارا سه فک است که به کمک ابن سينا د

 شکافد، اين نظريه (دارا بودن سه فک در زالو) برا اولين بار توسط ابن سينا بيان شد. 

عتقد بود که زالوئي که در آب جار  به دست آوردن زالو دارا نظريه  خاص خود بود و مهادر مورد مکان ابن سينا
و در  هستنددارا گياه زندگي مي کنند بدون سم  ها که در برکه زالوهاييمچنين ھزندگي مي کند بدون سم مي باشد، 

 ستند سمي مي باشند. ھکه به رنگ رنگين کمان  آنهاييشبيه پشم مي باشند و  موهاکه بر بدن خود، دارا زالوهايي عوض 

جالب در نظريات ابن سينا در مورد زالو درماني، اين است که او معتقد بود که در موقع زالو انداختن بايد وسايل  يک نکته 
جلوگير از خون ريز بر بالين بيمار آمده باشد، زيرا بعضي از افراد به دليل آنکه ماده انعقاد کمتر دارند، دچار خونريز 



که ابن سينا در مورد خون شناسي دارا مطالعاتي بوده است. او به تجربه دريافته  شديدتر مي شوند، و اين امر مي رساند
 بود که افراد از لحاظ سرعت انعقاد خون متفاوت مي باشند و ماده يي در خون وجود دارد که به انعقاد خون کمک مي نمايد. 

حجامت نيز دارا شت.ابن سينا در مورد فصد و بنابراين دانش خون شناسي ابن سينا چند قرن جلوتر از زمان خودش قرار دا
به تفصيل به اين مباحث پرداخته است. او معتقد بود که حجامت بعد از غذا » قانون « خود نظرياتي بوده است که در کتاب 

 هر ماه چهاردهمر ماه نيز از لحاظ زماني، مناسب اين کار نمي باشد. ابن سينا هخوردن صحيح نيست و روز اول و آخر 
را مناسب حجامت مي دانست و با اين نظريه نشان داد که از تاثير قوه  جاذبه  اجرام سماو و کره  ماه بر زمين  قمر

ماه،(به دليل بدر کامل) قو تر از ساير مواقع مي باشد و باعث چهاردهم دارد. چون نيرو جاذبه کره  ماه در شب  آگاهي
 خوارزمشاهيمين تاثير را دارد. در کتاب ذخيره  هو بر مايعات بدن آدمي و خون نيز  (مد) مي گردد درياهاباال آمدن آب 

 تاليف جرجاني، مبحثي مربوط به زالو انداختن وجود دارد که اقتباس از آثار ابن سينا مي باشد. 

ده  دانشمندان ايراني و استفا جهتو مطالعات و تحقيقات، ابن سينا، دانشمند عاليقدر ايراني، مرجعي  مشاهداتدر نتيجه، 
 غربي در مورد زالو شناسي و زالو درماني مي باشد. 

مانند دم مـوش باشـد و شـكم او    هپاكيزه است و شكل او بايد  ها زالو، زالو موجود در آب بهترينجرجاني معتقد است 
پوستي مانند ريش بلخي، ها سرخ و پشت او سبز و سرش كوچك باشد و او نيز معتقد است منفعت زالو بيشتر در بيمار 

مان ديدگاه بوعلي سيناست كه از تكرار هقوبا، سعفه و . . . مي باشد. طريقه استعمال و موارد احتياطي كه جرجاني برشمرده 
درباره كاربرد زالو اين جمله او در كتاب ذخيره است آن صرف نظر مي كنيم. نكته بارز افتراق ديدگاه جرجاني با تمام حكما 

 و سپس ديوچه (زالو) را فراز گذاريد تا منفعت او پديد آيد  مسهل ها پاك بايد كرد نخست تن را به فصد و ي فرمايد : كه م

 فراواني داشته اند که با علم به زيان اين جانور موارد استفاده بجا و هاچون ابن سينا و راز اشاره  پزشکان نام آور ايراني
 کتاب الحاو آمده است که جواني در اثر قي خون آلود به هاتند. در يکي از شرح حال مناسب آن را در بيمار مي دانس

حالت احتضار افتاده بود پزشکان از و قطع اميد کرده بودند. وقتي راز را بر بالين بيمار آوردند پس از گرفتن تاريخچه 
ل راه از آب چشمه نوشيده است. دستور داد سطلي دقيق از بيمار بر و معلوم شد که اخيرا اين جوان سفر داشته و در طو

از مواد محرک و قي آور را به جوان خوراندند پس از آن او را به تخليه نيرومند معده واداشت. در ميان مواد مستفرغه زالويي 
 شد و جوان محتضر از مرگ حتمي نجات يافت.  مشاهدهکه از فرط مکيدن خون جثه ا عظيم پيدا کرده بود 

و چشمه به ويژه در تاريکي شب  چاههاآشاميدن آب از   هنگام سينا در کتاب قانون به مسافران سفارش مي کند که بهابن 
دقت فراواني کنند چون که ممکن است آلوده به زالو باشد. ابن سينا با شناخت نبو غ آميز خود بر تمام علوم و فنون و قدمت 

 مفيد را از مضر جدا مي کرده است. زالوها اندازه تشخيص مي داده و را به رنگ و شکل و  زالوهاانواع و اقسام 

را که به رنگ ماش و متمايل به سبز با خطوط زرنيخي در طول پشت يا زالو سرخ مايل به زرد با حاشيه منور  زالوهايياو 
 هاش يا ملخ ريز باشند از زالويي که شبيه دم موهايي که دارا سر کوچک بوده باشند يا آنها جگر رنگ و زالوهايا زالو

به ويژه آنکه از آب  هستندپشت سبز  زالوهااز  بهتر شکم قرمز هامطلوب و مفيد معرفي مي کند و معتقد است که زالو
 .جار گرفته شده باشند 

خون ، ليه معده زالو برا تخ نگهداشتنکه پس از صيد کردن و سرازير  دهدابن سينا طرز زالو گرفتن را بدين گونه شرح مي 
بره با خون جانور ديگر را به نزد او مي آورند تا به عنوان پيش غذا ميل کند پس از پاک کردن بدن زالو با اسفنج نرم او را 
در آب پاک حمام مي کنند و پس از شست و شو پوست و مالش منطقه ا که خون بايد گرفته شود زالو را در محل مي 

 چسبانند. 



زالو گرفتن بايد در دسترس باشد. ابن سينا زالو گرفتن را در  ي کند که مواد بند آورنده خون در هنگامش مابن سينا سفار
 صورت و لک و پيس سودمند مي دانست.  دمل هاپوست از قبيل   بيمار ها

با سر درشت و به ها زالوستند. او تاکيد مي کند که هسمي  هانقل کرده است که پاره ا از زالو هند ها ابن سينا از قول
با خطوط الجورد و به رنگ بوقلموني  مارماهيکه شبيه زالوهايي ريز و نرم يا  ها رنگ سرمه ا يا سبز يا دارا کرک

، تب، ضعف و قرحه  هااجتناب شود.ابن سينا اين زالو هاستند سمي اند و بايد از آنه  هارا موجد دمل، غش، خونريز
 ستند. ه کثيف و گل آلود شکار مي شوند نامناسب هايي که از آب هاعتقد است زالوبدخيم قلمداد مي کند و م

را مناسب مي داند و تاکيد مي کند اگر کسي منکر  ها  صيد شده از آب خزه دار و محل زندگي قورباغههااو در عوض زالو
  ندهيدو گوش به حرف او  با قورباغه را زيان آور شمرد خالف به عرض شما رسانده  همزيست اين شد و زالو

 . 

 خواص بزاق زالو : 

 خون خوار هاهمان زالو معروف مي باشد که اصوال جزء انگل)  Hirudo Medicinalis(  زالو طبي با نام
 به شمار مي رود .

ورت بصو  گرم مي باشد ٣الي  ٢سانتي متر و عرض آن حدود يک سانتي متر است و وزن آن  ١٢طول آن به طور متوسط که 
تکثير و  جهتزنده زايي تکثير پيدا مي کند ساختمان بدني اين موجود از لحاظ سيستم عصبي بسيار ساده و ابتدايي است . 

 هاحاو آنزيم) Leeches( پرورش داده مي شوند بزاق زالو  گروهي بزرگ و به صورت هارشد معموال در آکواريوم
 .به اختصار به شرح ذيل مي باشند  فراواني است که خواص درماني متعدد دارند که

 : 

: اين خاصيت باعث کاهش درد موضعي در هنگام نيش زدن مي گردد که عمدتا به  Anesthetic خاصيت - ١
 مي باشد. Hirudin دليل وجود ماده ا با نام 

مي باشد که باعث گشاد شدن عروق  Histimine: اين خاصيت به دليل ماده  Vasodilatorخاصيت  - ٢
 مي شود.

موجود در بزاق مي باشد  Hyaluronidas: اين خاصيت به دليل آنزيم  Anticoagulant خاصيت  - ٣
مضافا اين آنزيم خاصيت موکوکيتيک و آنتي بيوتيک بسيار قو دارد در حد که در درمان گلوکوم هم بسيار موثر 

 است.

با نام ها : اين حالت به دليل وجود سه پروتوئين خاص  Protealitic inhibitorخاصيت  - ٤
Bdelin  وHirudin  وEgLin .مي باشد 

  : مهارگر اختصاصي ترومبين مي باشد. Hirudinالف ) 
مي باشد و اغلب در  Acrosinو پالسمين و  Tripsin، مهارگر  ٥٠٠٠: با وزن مولکولي  Bdelinب ) 

 موارد نياز به غير فعال کردن پالسمين مورد مصرف دارد.

ه که اخيرا مورد توجه قرار گرفته است اين خاصيت بزاق زالو مي باشد که : آنچ Antibiotic خاصيت  - ٥
که در روده زالو زندگي مي کند توليد مي گردد و بر  Hydrophila Aeromonasعمدتا به وسيله  

رو بيمار ها ناشي از استاف اورئوس و توبرکلوز و بيمار ديسانتر و ديفتر موثر مي باشد. آنزيم ها و 
 ئين ها متعدد ديگر نيز در کيسه ها بزاقي قدامي و خلفي موجود مي باشند.پروت



را به خون شرياني حاو  Co ٢مملو از  سياهرگي علمي متوجه شدند كه زالو خون هاطي بررسي  محققين کشور هند
  فاسدتر مي باشند.  و در مكيدن خون، عروقي را انتخاب مي كند كه دارا غلظت باالتر و خون دهدترجيح مي اکسيژن 

زالو از سويي خون آلوده و فاقد اکسيژن را تخليه مي کند و از سو ديگر بزاق خود را که حاو ماده  آنتي کواالگون 
(هيرودين) مي باشد را به موضع تزريق مي کند يعني دو عمل تصفيه خون و ترقيق خون را همزمان انجام مي دهد و بالطبع 

به کنترل عفونتها و عملکرد بهتر سلول ها  دفاعي خون و سيستم ايمني و افزايش اکسيژناسيون  اين خون سالم ساز شده
 بافت ها منجر خواهد شد.

(مهمترين کمپليکاسيون جراحي ها پالستيک و ميکروسکوپي و پيوند  Venous Congestion امروزه در مهار
اتوم ، ادم ، ترومبوز و نکروز عضو يا فالپ عضو پيوند زده شده اعضاء) زالو به خوبي عمل مي کند و مانع احتقان خون ، هم

 مي گردد.

خود بيمار با مالنوم بدخيم متاستاتيکي را معرفي کردند که طي سه جلسه  Report زاخارسکي و همکارانش در
ول ها مالنوم است زالودرماني کامال مداوا شده است (تحريک رشد سلول ها سرطاني مالنوم به دليل آنزيم مترشحه از سل

 که هيرودين بزاق زالو مهار کننده اين آنزيم است)

پژوهشگران دپارتمان فارماکولوژ دانشگاه کنتاکي از لحاظ بيوشيميايي مقايسه ا ميان هپارين و هيرودين به عمل آورده اند 
  که اثر اختصاصي تر هيرودين نسبت به هپارين را به دليل زير توجيه کرده اند:

 ين برا فعال شدن نياز به کوفاکتور ندارد.هيرود - ١

 دارد. dose-dependentهيرودين اثرات پايدار و يکنواخت  - ٢

 هيرودين اثر مستقيم رو مهار ترومبين دارد. - ٣

  (مسموميت) نمي دهد. Toxicityهيرودين  - ٤
 پوستي و پيوند هاو گرافت پالستيك هااثرات معجزه آسا زالو در جراحي مشاهدهامروزه جامعه جراحان انگلستان پس از 

 . دهنداعضاء ، كاربرد زالو پس از پايان جراحي و حتي در حين عمل، را كامال پذيرفته اند و مورد تأكيد قرار مي 

تمامي اسرار و خواص مثبت پزشكي زالو كشف نشده است  هنوز پروفسور ايواليو از دانشگاه مون پليه (فرانسه) معتقد است
 ماني برا زالو قائل است. و دست كم ده اثر در

مختلف از سردرد و بيمار قلبي و پوستي  بيمار هادر كشور روسيه درمان با زالو بسيار رواج يافته است بطور كه 
(که بايد دانست کار صحيحي نمي کنند زيرا حوزه اثر گرفته تا حتي ضعف قوا جنسي را با زالو انداز معالجه مي كنند. 

 اشد و بايد با تئور خلطي تجويز و تدبير گردد!!!)زالو محدود مي ب

که شده است،  ) چاپ ١٩٩٨در تحقيقات ارائه شده از سو دانشگاه استانفورد كاليفرنيا كه در مجله الرنگوسكوپ (آگوست 
و  هاپيوندش واپس زدن همراه بوده است. (كاه پالستيك و ترميمي با درصد موفقيت بااليي هاكاربرد زالو در جراحي گواه 

 ) هاگرافت 

  ر گونه كانون عفوني بدن را بوسيله زالو مي توان ريشه كن كرد. هورتر معتقدند هپروفسور مي ير، آلتون، اوخنر و 
را برا آن  زاخارين روسي معتقد است زالو موجب انبساط عروق موضع نيز مي گردد و بلكه اثر وازودالتاسيون عمومي بدن

 . قائل است
  نکات مهم :

  برابر حجم بدن خود) ١٠ميلي ليتر خون مي مکد (  ١٥تا  ٥دقيقه ،  ١٢٠تا  ١٥هر زالوطي مدت 
 سبب:  هيرودين



 انعقاد خون  مهارتبديل فيبرينوژن به فيبرين و بالطبع  مهار - ١

  Vasodilatationشدن عضالت صاف ديواره عروق و بالطبع گشادشدن عروق  شل  - ۲
  خونافزايش و بهبود فلو  – ۳

  درماني زالو اثبات كرده اند : هادو تئور زير را درباره توانايي  ٩٣  ٩٧ هادانشمندان سن پترزبورگ روسيه طي سال 

: زالوها توانايي ايجاد ثبات در مناطق حياتي را دارند. در آزمايشگاهها  bioenergetical effectالف ) 
مطالعه شده است و متوجه شدند که  kirlian effectر زالو در بيوفيزيک و بيومکانيک انستيتيو کورتکوف رو اث

را شاهد هستيم و به طور قابل مالحظه ا افزايش پايدار انرژتيک و  luminescenceپس از زالو درماني افزايش 
 سازه ها اطالعاتي در بافت ها را شاهد هستيم .

شد نورون ها و نورودندريت ها و زالو موجب تحريک ر : ترشحات neiro-throphical effectب ) 
ترميم و نوساز آن ها مي گردد اين کشف مي تواند افق روشني در درمان بيمار ها ناعالج پارکينسون ، اسکلروزيس ، 

 ترومبوز عروق مغز ، آلزايمر و ... برا ما باز کند.

شکي اعم از جراح، آنکولوژيست ، ارتوپد و ... در آخر توصيه مي کند : ما معتقديم هر پز. كرسي زالو درماني سن پترزبورگ 
 بايستي توانايي ها درماني زالو را بشناسد و ...

 جانور شناسی زالو :
کرم  هاجا مي گيرند. زالو هادر طبقه بند آناليد  زالوهاست. از نظر جانورشناسي هاخون آشامي صفت مشترک اغلب زالو

تر است حال  پهنخلفي درشت و  انتهاييبادکش دارند. بادکش مکنده  انتهار هبه طول يک تا چند اينچ و در  هستند ييها
 تغذيه و حرکت جانور خلق شده اند. ، برا اتصال  هاقدامي کوچک تر و باريک تر است. بادکش  ابتدايياينکه بادکش 

پرقدرتي  ماهيچه ها هااز زالو زالو دارا چينه دان قابل اتساعي است که مي تواند خون زياد را در خود ذخيره کند. بعضي
در آب شنا کنند يا در سطح  ماهرانهدارند و مي توانند بدن خود را باز و جمع کنند به طور که قادرند با حرکت موجي خود 

مديگر هستند و عالقه دارند پيش از آنکه خود را گشنيده کنند با هرمافروديت (دوجنسي) ھ هامه زالوهجامد بخزند. 
 و بدين ترتيب اسپرم يک زالو تخمک زالو ديگر را بارور سازد.  دهندو عمل لقاح انجام بياميزند 

نمي کنند.  رهاستند و معموال وقتي به ميزبان خود مي چسبند به سادگي او را ه هاو الک پشت  ماهي ها  آبز انگلهازالو
پزشکي نمونه ا از اين نوع  ستند. زالوهرنگي ا و دارا خطوط  قهوه آبز به رنگ خاکستر متمايل به هااغلب زالو

 زالو است. 

شناگر مي چسبانند و پوست يا مخاط را با سه آرواره شاخي خود به  ها خود را به ميزبان آن هابي درد است.  هاگزش زالو
خون را به جيب ني که به مثابه يک سيستم ايجاد خأل عمل مي کند و هاشکل شکاف سه شاخه مي درانند و به کل بادکش د

با يکديگر  هاذخيره مي کنند. تخم ناشي از آميزش زالو ماهي ها قابل اتساع قسمت مياني لوله گوارش پمپاژ کرده و برا ها
 ها آبز از کرم ها درخت در حاشيه آب افکنده مي شود.بعضي از زالوهابه شکل پيله در خاک يا در سنگ يا کنده 

 ها آبز که قدرت مکندگي چنداني ندارند از کرم هايه مي کنند و انواع ديگر از زالوتغذ هاخاکي و تخم قورباغه 
  آلي کف استخر امرار معاش مي کنند. هاخاکي الرو و حشره و حتي لجن 

که آرواره يا دندان ندارند و دارا قدرت گزش نيستند، به  هاحمله مي کنند. بعضي  هابه حلزون  زالوهابعضي از اين 
جريان يافته است جمع  هايي که خون تازه ا دارند يا به دور جانوراني که تازه کشته شده اند و خون تازه ا از آنهادگي بري

ند يافت مي شوند. انواع خون آشام اين ه خشکي در مناطق استوايي آسيا و جزاير اقيانوس پاسيفيک و هامي شوند.زالو
 هاوند و آنقدر خون مي خورند و باد مي کنند که راه فرار از اين مجار برا آنمي ش هاوارد مجار بيني و سينوس  هازالو



و درختان وجود دارند که  هاتا دام يا در بوته  هار ردپا گله هدر  زالوهاييو سيالن  هند  باران خيزهاباقي نماند.در جنگل 
حمله مي کنند.موارد گزارش شده است که  ذررهگاز طريق حس بويايي يا نور يا درجه حرارت يا حس مکانيکي به حيوان 

  زاران زالو از اين نوع از پا درآمده بودند. هافراد مجروح يا مفقود در جنگل از حمله 
گونه از   ١٥نوع آن از خون پستانداران تغذيه مي كنند. اما تنها  ٥٠نوع زالو را شناسايي كرده اند كه  ٦٥٠جانورشناسان تاكنون 

 Hirudoو  Hirudo medicinalisرد استفاده قرار مي گيرند که دو مدل معروف آن يعني در پزشکي مو هاآن

werbana  دو مديسيناليس بيشتر از وربانا استفاده مي شود ولي در ايران هيرومي باشند که در اروپا به دليل انقراض نسل
 مديسيناليس مي باشند.  هيرودو هابيشتر زالو

به طور يکسان مورد  هار دو آنهمي رسد وجود دو گونه بي معني باشد چرا که در طول تاريخ  البته در زالو درماني به نظر
ر دو گونه يکسان مي همچنين ترکيب بزاقي هشناخته نشده و  هااختالفي در طيف فعاليتي آن هيچاستفاده قرار گرفته اند و 

 باشد. 

 متعدد از زالوها وجود دارند كه اثرات درماني هاد اما گونه برخي از انواع زالو فوق العاده خطرناك و بيماريزا مي باشن
) كه در بزاق زالو موجود است بنام  يرودين موجب رقيق شدن خون، هجالب توجهي دارند. ماده آنتي كوآگوالن (ضد انعقاد

حداقل يكصد نوع بازشدن عروق بسته و بالطبع افزايش خون رساني و اكسيژناسيون موضعي مي گردد. پيش بيني مي گردد 
 معتبر اروپا و آمريكا از هاماده ويژه با اثرات درماني گوناگون توسط زالو ترشح مي شود. اكنون در شمار كثير از كلينيك

 پوستي و پيوند اعضاء ( جهت تسريع خونرساني موضع و هازالو جهت رقيق شدن خون متعاقب آنژيوپالستي قلب، گرافت
 عروق)، واريس و ... استفاده طبي بعمل مي آيد.  پيشگير از انعقاد خون در

 

 :موجود در بزاق زالو آنزیم هاي 
آميه آن با  هااسيد آمينه است و رديف اسيد ٦٥ماده ضد انعقاد بزاق زالو است. پروتئيني متشكل از  مهمترينيرودين ھ

به وسيله عوامل . عمل هيرودين است هپارين قو تر از هيرودين مشخص شده است. خاصيت ضد انعقاد PCRتکنيک 
را از رو خاصيت ترومبين آن بيان مي  هيرودين تين و آنتي استاتين تقويت مي شود. فعاليتهمنديگر موجود در زالو مانند 

 كنند. 

ه توانايي زياد در ممانعت از انعقاد خون دارد بهيرودين به نام ليپرودين سنتز شده است.  هيرودين امروزه فرم نوتركيب
ن زالو قادر است مقدار زياد خون را به صورت مايع نگه دارد و مانع انعقاد آن شود ( با هاطور كه چند قطره بزاق د

ساعت  ٦آزمايشي كه به صورت تجربي بر رو خون مكيده شده توسط زالو انجام شد زمان لخته شدن خون به بيش از 
 افزايش يافته بود ). 

فاكتور فعال مي شود. متعاقب فعال شدن اين  هاگمن يا ١٢بافت تماس حاصل مي كند فاكتور وقتي كه خون با لبه بريده 
از جمله آنزيم پروتئاز ترومبين فعال مي شود اين آنزيم سبب تبديل فيبرينوژن به فيبرين  ها فاكتور انعقاد يك سر آنزيم

بندد و مانع خونريز مي شود و خون را منعقد مي   كالف مانند ، محل بريدگي را ميهامي شود و فيبرين به صورت رشته 
 كند. 

مي شود. به صورت خيلي اختصاصي و قو از فعاليت آنزيم پيروتئاز ترومبين جلوگير مي كند و مانع انعقاد خون هيرودين 
فعال  هارسپتور پالكت ) برا  FG) يا (  Binding sitesفيبرينوژن يك مولكول دايمر است و دو محل اتصال ( 

 شده دارد.

 : هيرودين خواص ديگر



خاصيت هيرودين صاف جدار عروق سبب گشاد عروق و افزايش جريان خون مي شود.  ماهيچه هابا انبساط هيرودين 
بي حس كنندگي دارد ؛ لذا دقايقي بعد از چسبيدن زالو به محل و ترشح بزاق منطقه بي حس مي شود و احساس سوزش 

 ين مي رود و بيمار به راحتي وجود زالو و خونخوار آن را تحمل مي كند. ناشي از نيش زالو از ب

يپوتنسيو ، تحريك كننده هاثرات آنتي كواگوالنت ، آنتي ترمبوتيك ، ترمبوليتيك ، آنتي ايسكميك ، هيرودين بطور كلي برا 
شگران دپارتمان ھاخته شده است. پژوشن ...سيستم ايمني ، ممانعت از تصلب شرائين ، بي حس كنندگي ، آنتي باكتريال و 

 مقايسه كرده اند :  هپارين را باهيرودين فارماكولوژ دانشگاه كنتاكي طي تحقيقاتي ، اثرات ضد انعقاد 

 برا فعال شدن نياز به كوفاكتور ندارد. هيرودين 

 اثرات پايدار و يكنواخت وابسته به دوز دارد. هيرودين 

 ترومبين دارد.  رمهااثر مستقيم رو هيرودين 

 مسموميت ندارد. هيرودين 

 . دهدبي حسي موضعي مي هيرودين 

تورم و پخش ها مانند تريپسين كيموتريپسين يا پالسمين است كه فاكتور هاكننده پروتئاز مهار) بدلين : اين يك آنزيم  ٢
 شدن در بافت مي باشند. 

 ا اثرات روان ساز جريان خون است. ب ها) آپيراز : آپيراز يك آنزيم قو ضد تجمع پالكت  ٣

 ) اگلين : اگلين ، ضمن اين كه يك آنزيم ضد تورم است ، ضد اكسيداسيون و ضد راديكال نيز مي باشد.  ٤

يدورليزكنندگي ه) دستابيالز : اين آنزيم كه يك فاكتور ضد تجمع پالكتي بسيار قدرتمند است ، با اثرات فيبرينوليز و  ٥
 خوني تشكيل شده مي شود ، اين آنزيم به وسيله  نيكونوف كشف گرديد كه يك شيوه  هالخته منجر به حل شدن 

 انگيز را معرفي كرد.  هيجان درماني بسيار

م به عنوان يك عنوان يك آنتي بيوتيك عمل مي كند. اين هم به عنوان فاكتور پخش كننده و هيالورونيداز : اين ماده ه. ) 
م مي كند و با اين كار زالو توانايي مي يابد بافت هفرا هاد بافتي ، زمينه پخش بزاق زالو را در بافت آنزيم با حل كردن موا

مه جا بدن به خصوص در نزديكي محل اتصال زالو به بدن هد و اثرات درماني در ه دور دست را نيز تحت تأثير قرار دها
 بر جا بگذارد. 

 درماني از آن شروع شده هارا تجزيه مي كنند و استفاده  ها ستند و چربيه هاك فاكتور: از ليپوليتي هاو استراز ها) ليپاز ٧
 است. 

بدون درد مي مي کند که کامال  Yيك ماده بي حس كننده : وقتي زالو پوست را نيش مي زند ، ايجاد يك زخم به شكل )  ٨
دقيقه پس  ٥كي ايجاد مي نمايد. و بعد از حدود باشد و به دليل وجود ماده قو بي حس كنندگي ، به سادگي ، احساس خن

از چسبيدن زالو به محل ، بيمار ديگر احساس درد و سوزش ندارد و تا آخرين مرحله زالو درماني ، موجود زالو رو بدن 
 به راحتي تحمل مي شود. 

است كه االستين جلد را به خصوص ) آنتي االستاز : اين ماده كه از طريق كنترل عمل االستاز فعاليت مي كند ، آنزيمي  ٩
 د. هدر پوست ، تنزل مي د

 ستامين است. هينوز به طور رسمي مشخص نشده بسيار شبيه ه) ماده گشادكننده رگ : اين ماده كه  ١٠

 يرودومديسيناليس تقسيم شده اند ، ترشح ميه. غذه  مغز كه در طول بدن زالو ٣كه از  هااين ماده مانند نوروترانسميتر
شود. چند دقيقه پس از اتصال زالو محل نيش قرمز و پرخون مي شود ؛ شايد اين پرخوني را بتوان به اين ماده نسبت داد كه 

 فلو ( جريان ) خون را در محل افزايش داده است. 



عصاب صدمه ديده ) منوكسيد نيتروژن سنتتاز : اين فاكتور موجود در بزاق زالو شبيه به نوع انساني است كه سبب ترميم ا ١١
 مي شود. 

) اورگالز : دارا اثرات درماني در بيمار آرتروز است. بسيار ديده شده است كه افراد مبتال به آرتروز زانو كه از درد  ١٢
بسيار مي يابند. و ما اين را به كرات تجربه  بهبودرنج مي برند با چند جلسه زالو درماني  هازانو و محدوديت حركتي زانو

 عصبي بخصوص در پوست مانند دوپامين و سروتونين هامچنين كاتكوالمين ترشح مي كند كه رو پايانه هايم. زالو  كرده
 عمل مي كند. 

است. روش رسمي برا سنجش استيل كولين در بافت ، بر اساس  مهميرودومديسيناليس خيلي هاستيل كولين مترشحه در 
 پشت زالو مي باشد. يك روش بيولوژيك شامل قدرت انقباض قسمت 

سي سي خون  ١٥٠سي سي خون در مرحله  اول مي مکد البته اگر خونريز را قطع نکنيد ممکن است تا  ٥هر زالو حدودا 
  سي سي خواهد بود . ٣٠٠الي  ٢٥٠عدد زالو ، خون از دست رفته حدودا  ١٠ريز ادامه يابد ز زالو درمان با 

روز پس از زالو درماني عروق جديد در اطراف و حاشيه  محل نيش زالو به  ٥ي ال ٣تحقيقات جديد نشان مي دهند که 
 وجود مي آيند که برا تخليه  عروقي اين ناحيه مفيدند.

است كه درمان به زود قطع نشود ؛ بلكه در دفعات بعد نيز ادامه يابد تا بيمار و آسيب  مهمبنابراين از نظر درماني بسيار 
 ساعت يا بيشتر در محل زخم باقي مي ماند.  ١٠ت فارماكولوژيكي بزاق زالو به مدت مرتفع شود. اثرا

 كوچك پوست به وجود آورد. در هاپارين در زخم هچنين اثراتي را نمي شود با مصرف مواد ضد انعقاد معمولي مثل 
ود ، اين روش قديمي يك روش بي ر برا بيمار توضيح داده مي شها جراحي استفاده از زالو توسط جراح ماهبيشتر روش 

 درد كننده اساسي است ؛ زيرا ترشحات زالو با تأثير بر رو اعصاب اطراف محل درد ، بي حسي موضعي ايجاد مي كند. 

 

 ي قبل از زالو درمانی : هاتوصیه 

 ق است. م صادهتمام آداب حجامت و فصد ( زمان , مکان , رژيم غذايي قبل و بعد) درباره زالو درماني  – ١

 مسکن حداقل از سه روز قبل از زالو هاقرص وارفارين و آسپرين , د پيريدامول , اسويکس , کلوپيدگرل , و قرص  – ٢
 درماني زير نظر متخصص طب سنتي بايد قطع شود. 

 ده شود. يد پاکساز و تراشي موضع زالو درماني باهامو – ٣

 استفاده شود .  ونت مصفي خشربقبل از زالو درماني از روز  ٣حداقل  – ٤

 ني مقاربت جنسي نداشته باشيد. ساعت قبل از زالو درما ٢٤  – ٥

ا معطر ه(از عطر و ادکلن و شوينده  دهيد غير معطر قبال شستشو هاموضع زالو درماني را فقط با آب خالي و صابون  – ٦
 ضع نمي چسبد .) استفاده نکنيد زيرا باعث قي کردن زالو مي شويد و نيز زالو به مو

پس از زالو درماني موضع زالو اغلب اوقات , خون ريز دارد و برا پيشگير و ساير مشکالت , برنامه کار , سفر ,  – ٧
 ساعت پس از آن در استراحت و آرامش به سر ببريد.  ٨پس از زالو درماني نداشته باشيد الاقل  مهماني

 ،, بادکش و حجامت و فصد پاکساز بدن هاخاص , رژيم  گياهي هادا با داروبرا زالو درماني عجله نکنيد , ابت – ٨
 داشت.  خواهدو سپس زالو درماني اثر فوق العاده ا  را  پاکساز کنيد خون وکبد

و , کيو , ميوه نارس و ترش , ماکاروني , آش جو و ه سرد (لبنيات , تخم مرغ , برنج , مرغ , خيار و کاهامصرف غذا – ٩
 ساعت)  ٨آلوچه و ...)قبل از زالو درماني مجاز نيست (حداقل 

 . دهدارتقا مي  ب قبل از زالو درماني بازده زالو درماني رامصرف رب انار , آب انار و گال – ١٠



 شد.  خواهدش تاثير زالو درماني هگرسنگي يا پرخور و بيخوابي و کم خوابي سبب کا – ١١

 نبايد زالو درماني کنند.( بويژه زير قوزک داخلي پا )  ماهيانه ا در حاملگي يا عادتهزن  – ١٢

 قبل و بعد از زالو درماني استحمام طوالني و گرم و سونا و جکوز جايز نيست .  – ١٣

يجان هزمان زالو درماني آرامش روحي و عصبي و جسمي الزم است . در صورت داشتن استرس و ترس , اضطراب و  –. ١
 ش از حد با پزشک و دستيار مشورت کنيد . زياد يا نشاط بي

 ن داريد اندکي رب انار و رب آلو تناول کنيد. هان و خشکي دهااگر قبل و در حين زمان زالو درماني , تلخي د –. ١

 , ادرار زياد , تعريق فراوان , استفراغ فراوان قبل از زالو درماني نبايد باشد.  اسهال –. ١

 ماه.  ١٧و  ١٦هاقمر باشد به خصوص روز ماههات در نيمه دوم اس بهترزالو انداز  – ١٧

سالگي زالو انداز  ٦٠سالگي و بعد از  ٢اند و قبل از  عده ا از اطبا طب سنتي برا زالو انداز محدوده سني قائل – ١٨
ر سني مجاز مي هصورت نياز در م به اين محدوديت اعتقاد ندارند و زالو انداز را در هرا مجاز نمي دانند . البته بعضي 

 دانند. 

شود و روزانه يک الي دو بار آب ظرف را تعويض نمود تا  نگهداراست زالو قبل از استفاده مدتي در آب صاف  بهتر – ١٩
 انجام شود .  بهترپاکساز زالو 

پريده و مشکوک به نظر مي آيد زالو نبايد مستقيما رو رگ انداخته شود . در مناطقي از پوست که خيلي سرد و رنگ  – ٢٠
 و يا شديدا متورم است (ادم) زالو درماني مناسب نيست. 

 بايد ريز باشند.  هابرا نواحي نازک بدن مثل صورت نبايد از زالو درشت استفاده کرد . زالو  – ٢١

  ريز استفاده کرد. هادر افراد آنميک (کم خون) بايد از زالو – ٢٢

واکنش  هايد از تعداد زياد زالو استفاده کرد . چون ممکن است سيستم ايمني بيمار , عليه بزاق زالودر يک مرحله نبا – ٢٣
 و يا بيمار دچار ضعف شود در صورت نياز , زالو انداز به دفعات انجام شود .  دهدنشان 

اال ببريد تا خون به سمت مغز ايش را بهاست بيمار بنشيند و در صورت ضعف دراز بکشد و پا بهتربرا زالو درماني  –. ٢
جوم برد و ضعف از بين رود و تن بيمار خيس عرق مي شود که اين عرق نشانه از بين رفتن ضعف است و حاال بايد به او ه

 يد . هعسل يا شربت عسل يا گالب يا بيدمشک بد

جا خود را باز کرده است به  جهانا و مراکز علمي معتبر هنکته : زالو درماني در پزشکي جديد و مدرن ترين کلينيک 
زاران بيمار توسط زالو هبيمار و  دههازار مقاله علمي پيرامون زالو درماني به ثبت رسيده و در اروپا و آمريکا ھ ١٣طور که 

ت و را داشته اس هادرماني نجات يافته اند . در اين زمينه کشور ما که زماني بيش ترين تجربه و دانش پيرامون درمان با زالو
عقب تر است!!! زالو درماني در نوزادان و  جهان هارا ما به دنيا معرفي کرده ايم از تمام کشور هامرغوب ترين نژاد زالو

نده ها خوني و انعقاد و خونريز ده تخصصي و بسيار جالبي دارد ... . در صورتي که مبتال به بيمار هااطفال نيز کابرد
و کم خوني و  هافيلي , کمبود پالکت ومهيي نظير هارماني , طبيب را مطلع سازيد(بيمار ستيد حتما قبل از اقدامات دھ

 تاالسمي و ...). 

 ي مورد توجه پس از زالو درمانی : هاتوصیه 

 ساعت موضع زالو درماني با آب معمولي تماس نداشته باشد.  ٤٨تا  – ١

د و در صورت خونريز عاد و ماليم نگران نباشيد. تحرک . ساعت خونريز دار١٢تا  ٨به طور طبيعي  هاموضع زالو – ٢
مراجعه  طبيبساعت در صورت ادامه خونريز به  ١٢ش خونريز مي گردد . پس از هکمتر و حالت دراز کش سبب کا

  کنيد يا با مطب تماس بگيريد. 



گياهي انعقاد را رو موضع ضماد  پانسمان را باز کنيد و در صورت خونريز مي توانيد ساعت پس از زالو درماني ٢٤  - ٣
 بريزيد و مجددا پانسمان کنيد و برا رفع سريع جا نيش زالو از روغن بادام تلخ رو موضع استفاده کنيد. 

فته ادامه دارد و در صورت خارش محدود از هتا يک  گاهيساعت شروع مي شود و  ٢٤ گاه خارش موضعي زالو پس از – ٤
ز يا روغن کافور استفاده کنيد و در موضع زالو استعمال کنيد . در موارد خارش شديد به مطب روغن بنفشه يا روغن گشني
رو موضع  بخواهيدمعموال از حساسيت حاصل مي شود که توصيه مي کنيم از فرد زالو درمان  هامراجعه کنيد. البته خارش 
  .نيش زالو بادکش بگذارد 

 جنسي نداشته باشيد.  ساعت مقاربت ٢٤پس از زالو درماني تا  – ٥

از تنش ,  ساعت ٨پس از زالو درماني استراحت فيزيکي و بدني و حتي استراحت فکر  توصيه مي شود. (حدود  – ٦
 )  مطالعه , تلويزيون , مهماني يا ... پرهيز شود

 و ترشي جات و به طور کل سرد جات مصرف نشود.  ماهيساعت نمک , تخم مرغ ,  ٢٤تا  – ٧

 سرما و آب سرد با موضع زالو سبب خارش شديد و تورم مي گردد.(به ويژه در پائيز و زمستان)  تماس – ٨

 بسيار گرم و بسيار سرد پس از زالو درماني ممنوع و مضر مي باشد.و بيش تر از هاو ادويه و ميوه  هابه طور کلي غذا – ٩
قيمه , سيب , سوپ جو , سکنجبين , سرکه شيره و ... بايد معتدل نظير کرفس , جو , آبگوشت , گالبي , شير برنج ,  غذاها

 استفاده کرد . البته شربت گالب با عسل يا آب انار بعد از زالو درماني خيلي مفيد است . 

 سنگين , مقو و چرب (مانند دل , جگر , قلوه و...) و پرخور پس از زالو درماني بسيار ضرر هامصرف غذا – ١٠
 . دهندش مي هستند و اثر زالو درماني را به شدت کاهمولد خون غليظ و کثيف  دارد.چون اين مواد

 پس از زالو درماني حتي المقدور کم تر سرپا بايستيد و پياده رو کم تر داشته باشيد.  – ١١

 ساعت ممنوع است .به علت مزاج سرد خواب .  ٦خواب پس از زالو درماني تا  – ١٢

روز )مصرف  ٣ساعت يک ليوان شربت عسل تا  ٨ر هگرم پس از زالو درماني جايز نيست(  شور و حمام هامصرف غذا ١٣
 .شربت عسل , آب انار و گالب , مالت جو ,و شربت زعفران و بيدمشک پس از زالو درماني مفيد است 

سرد و لرزش بدن ندرتا پس از زالو درماني عوارضي نظير تب و تپش قلب , ازدياد فشار خون , اضطراب , سردرد ,  – ١٤
کرد. (اين عوارض موقت و مقطعي بوده و جا  خواهدنمايي هو ... پيش مي آيد که طبيب شما را را تهوع, رنگ پريدگي , 

 نگراني ندارد) 

  حاو تخم مرغ ممنوع است. هاساعت پس از زالودرماني مصرف تخم مرغ وغذا چهارتا بيست و  – ١٥

 ساعت ممنوع است.(ادويه وکتلت و...).  چهارسيار ترش و بسيار شيرين تا بيست و  بسيار تند و تيز وبهاغذا – ١٦

 شت ساعت ميل شود. هر هن پس از زالودرماني ماء الشعير وشکر سرخ هادر صورت عطش وخشکي د – ١٧

وليمو  با سماقبرنج)خالي ر شب يک سيخ گوشت گوسفند کباب شده (بدون نان و ه جهت جبران خون از دست رفته  – ١٨
 ترش وعسل ميل شود. شيره انگور نيز استفاده شود. 

 ا مي کنند بايد صبر کرد تا مقدار خونريز ادامه يابد. ها وقتي از خونخوار سير شوند خود به خود منطقه را رهزالو  – ١٩

ن و مواد مضر را بيرون است با بادکش کردن موضع زالو درماني مقدار بيشتر خو بهتربه توصيه  اغلب اطبا سنتي  – ٢٠
 کشيد. 

محل را با يک ماده ضدعفوني کننده مانند صاف شده دم کرده آويشن يا آب جوشيده ولرم شستشو داده , تمييز مي  – ٢١
 ا) مي ريزيم . هکنيم و سپس پودر زردچوبه , خاکستر باقال و... رو محل خونريز (نيش زالو



و بنا بر تشخيص متخصص طب ايراني در بيرون راندن کثافات خون دارد . مهمي نقش هاخونريز بعد از افتادن زالو – ٢٢
 دقيقه  ١٥الي  ١٠مي توان سريع مانع ادامه خونريز شد و يا اجازه داده شود خونرو ادامه يابد که توصيه مي شود به مدت 

  و تخليه مي شوند.با اين خونرا هرسوبات ديواره  رگ باقيمانده مانع ادامه خونريز نشويد چرا که
در صورت بروز عفونت در محل زخم زالو که عالمت آن با سفيد و سرخ شدن دور زخم و دردناکي و ورم مشخص  – ٢٣

  را آماده و به کار بريد .  شود داروها ضد عفوني کنندهمي 
دار سرکه خمير کرده و رو نسخه يک : گل محمد + خردل + مورد + مغز نيم همه را پودر کرده و ترکيب نمائيد و با مق

  موضع بگذاريد.
و پودر نموده و با آب گرم به صورت ضماد کنيد  تهيهر کدام مساو هآويشن , گل ختمي از  پونه، حنا ، مورد،نسخه دوم : 

  رو جا نيش ها بگذاريد 
  نسخه سوم : مقدار عسل و زردچوبه را با هم ترکيب نموده و رو موضع بگذاريد.

  م : ترکيب ابهل + گل خطمي + عسل را با هم ترکيب نموده و رو موضع بگذاريد.نسخه چهار
  زفت + عسلنسخه پنجم : 

  و ....
انگار برخي از  سهل. به علت را پالستيک گذاشته و سپس پانسمان کنيد تا رطوبت ضماد حفظ شود موارد مذکوررو که 

عدم  تنهاشود و اين موارد به مکانيسم مکش زالو ارتباطي ندارد و ر زخمي به عفونت حاد منجر مي هافراد زخم زالو مانند 
 .رعايت دستورات فوق مي تواند عامل عفونت باشد 

و به او  دهدا را باال نگه دارد و سر را رو زمين قرار هدر صورت ضعف و سرگيجه , بيمار سريعا دراز بکشد و پا – ٢٤
 . بدهيدشربت گالب , زعفران يا بيدمشک 

 پانسمان پس از زالو درمانی : نحوه 

و سپس کند ادامه پيدا دقيقه  ٢٠الي  ١٠به مدت ا کرد بگذاريم خونرو هاست پس از آنکه زالو موضع آسيب ديده را ر بهتر
پانسمان انجام شود بعضي از مردم از اين خونريز مي ترسند و تالش مي کنند جلو آن را بگيرند اين ترس تا حدود بي 

ن زالو به خاطر داشتن هاساعت خون ريز نم نم ادامه دارد . مکانيسم ضد انعقاد آب د ٨تا  ٤و معموال حدود مورد است 
را  هاو مويرگ هايرودين به گونه ا است که مانع ايجاد لخته رو زخم مي شود . اين ماده ضد انعقاد ديواره رگهماده ا بنام 

د هج شود تا زماني که اين ماده در خون انسان وجود دارد خون ريز بند نخوامان محل نيش خارهمي شويد و ناچار بايد از 
ايي مانند شربت زعفران , آب انار شيرين , شربت گالب , هاست بيمار سر پا نايستد و استراحت کند و از شربت  بهترآمد. و 

يا رقت بيش  لي در صورت کم خونياول نمايد. وا طبيعي تنهو بيد مشک و شربت تخم شربتي و تخم بالنگو و آب ميوه 
  .پانسمان کنيدبايد ا شدن زالو از موضع , محل را هپس از ر حساس ضعف و ناتواني در بيمار ،از حد خون بيمار يا ا

يرودين موجود در بزاق زالو خون رقيق ه سطحي ديگر نيست , به علت آنزيم هازالو درماني مثل حجامت و فصد يا زخم 
مراه کمي همين دليل بايد حتما از مواد بند آورنده خون به هن در موضع به آساني صورت نمي پذيرد و به شده و انعقاد خو

 فشار , اقدام به بند آوردن خون بنمائيد. 

 ؟  دهندچه مواد در بند آوردن خون مي توانند ما را يار 

بايد ميزان عسل از ماست بيشتر باشد) , مازو , پودر گل انار , عسل , ترکيب عسل با ماست (که  ردچوبه , پنبه سوختهز
مقدار کم  سوخته , نوره يا واجبين , سفال نرم و سائيده , آرد باقال سرخ شده و نيم سوخته, خاکستر پوست کدو سوخته ,

ابضات و ساير ق ، کندر ، الک مغسول ، زيره ، مصطکي ، کزمازج ، سداب ، سنجد، جفت بلوط ، آس ، فندقزاج ، پوست انار



م ضد هيک از مواد فوق دسترسي نداريد مي توانيد از ادرار خود استفاده کنيد که  هيچدر جايي که به  نيز  و و حابس الدم ها
اگر چه به سرعت رو انعقاد خون  K.استفاده از ويتامين  (البته ضعيف است) م بندآورنده خون مي باشدهعفوني کننده و 

دف خود که رقيق کردن خون است دور هطرار از آن استفاده کنيد چرا که زالو درماني را از موثر است اما فقط در موارد اض
مصرف شود زيرا با حرارت دادن  تابه بو داده شود و سپس يهاست قبل از مصرف رو ما بهترا فوق همي سازد.و پودر 

 ود. رطوبت مواد کاسته مي شود و در ننيجه خاصيت تجفيف و قبض دارو بيش تر مي ش

  مراحل پانسمان:
پس از جدا شدن زالو موضع را با گاز استريل پاک نموده که البته مي توانيد مقدار آب جوشيده ولرم شده را نيز رو زخم 
ريخته و شستشو دهيد (که زياد توصيه نمي شود مگر در موارد که خون به اطراف موضع ريخته و بيمار را در نماز خواندن 

  .مشکل کند) و سپس رو موضع ضماد حابس الدم مي گذاريم  و وضو گرفتن دچار
  ضماد حابس الدم قو :

  نسخه يک : جفت بلوط + مازو + گلنار + آويشن را به نسبت مساو پودر کرده و به همراه عسل رو موضع ضماد نمائيد.
  نسخه دو : پوست کدو خورشتي را را تفت داده و رو موضع ضماد نمائيد.

  نسخه سه : پشم گوسفند و يا گاز استريل را سوزانده و رو موضع بگذاريد. و ...
  ضماد ها معمولي :

  نسخه اول : زردچوبه را با عسل ترکيب نموده و رو موضع بگذاريد.
  نسخه دوم : مي توان حتي عسل خالي رو زخم بگذاريد .(البته خيلي ضعيف است)

آوردن خون به صورت مفرد يا ترکيبي مي توان استفاده نمود مثال حتي در مواقعي که  و در کل از هر مفرد قابضي جهت بند
 به چيز دسترسي نداريد حتي مي توانيد مقدار کچ را خيسانده و رو موضع ضماد نمائيد و ... 

است پس بهتر ي آمد اگر بيمار قرص رقيق کننده يا مسکن قبل از زالو انداز مصرف کرده بود و نگفته بود و خونش بند نم
و پس از  دهيددقيقه و در موارد بيشتر موضع را فشار  ١٥الي ١٠ به مدت موضع قرار دادن ضماد مانع خونريز رواز 

قرار  قلبا او را دقايقي باالتر از سطح ها بود پاهاطمينان از بند آمدن خون , بيمار را پانسمان کنيد و اگر محل زالو درماني پا
  و...  دهيد

و در مرحله دوم شما بايد رو ضماد يک گاز استريل قرار دهيدو سپس با باند موضع را باندپيچي نمائيد و اگر امکان 
 باندپيچي نبود از چسب ها مخصوص استفاده نمائيد.

 انتشار جغرافیایی زالو : 

دانمارک , استوني , فنالند , ا چک , هزالو طبي به صورت بومي در دو قاره اروپا و آسيا زندگي مي کند و در کشور
ستان , , له لند , نروژهايرلند , ايتاليا , قزاقستان , لتوني , ايران ,  جمهورفرانسه , گرجستان , آلمان , يونان , مجارستان , 

از انواع  بهتر ا شرقيهپرتقال , روماني , روسيه , اسپانيا , ترکيه , انگلستان , يوگسالو وجود دارد. نکته قابل ذکر آنکه زالو
 نوع زالو شرقي مي باشد.  بهترينستند و زالو طبي ايران ھغربي 

 مشخصات مناطق مناسب صید زالو: 

 طبي در نقاط شمال ايران هاا مي باشند و بيشتر زالو ها مناسبي برا زالو ها محيط ها و بعضا قنات ها و شاليزارهتاالب 
 مي شود.  مثل رشت و بابلسر , لنگرود و ... يافت

ا (حداقل به صورت فصلي) باشد و هآب برکه يا تاالب يا شاليزار بايد زالل و تمييز باشد در آن خزه باشد و زيستگاه قورباغه 
 ا گل آلود و تيره مفيد نيستند و ناقل بيمار اند. ها آب ها جار نيز مناسب اند و زالو ها اب  هالبته زالو



ا و قطعات شناور و يا در ها , زير صخره ها و تاالب ها کم عمق , مرداب هستند و در آبهين ا جانوران آب شيرهاکثر زالو
 ا به شکار مي روند. هند و شب هاز نور گريزانند و تاريکي را ترجيح مي د هاکف آب زندگي مي کنند . زالو 

 نند. بسيار قابل انعطاف است و با ايجاد تموجاتي در بدن داخل آب شنا مي ک هابدن آن

 ا : هرژیم غذایی زالو

ا و نرم تنان ها , حشرات , الروها زندگي انگلي دارند و يا از مرده  بعضي جانوران تغذيه مي کنند و يا به شکار کرم هزالو
 مهرها شکار ها مي چسبند و خونخوار مي کنند و خود زالو ها و يا پشت قورباغه ه يهکوچک مي روند و يا به بدن ما

  مي شوند.  هايه و يا ماداران آبز
 يکي از غذاها دلچسب زالو پس از خون ، کرم ها خاکي (خراطين) مي باشد که زالو خراطين را مي بلعد.

ضم خون در بدن زالو بسيار ھفته طول مي کشد تا زالو بتواند مجددا حرکت يا شنا کنند روند هپس از خونخوار کامل يک 
) به طول مي انجامد. و جانور در طي اين مدت نياز به خونخوار مجدد ماه و معموال  ١٨الي  ٣کند بوده تا چندين ماه ( 

 ماه بعد زالو مجددا قادر به خونخوار است.  ٤الي  ٢برا تغذيه ندارد با اين وجود 

 زالو :  نگهداري

ن به اندازه يک سوم ظرف آب زالو کافي است يک کوزه يا يک شيشه بزرگ مربا خور را برداريد و داخل آ نگهداربرا 
م گذاشته و با کش آن را سفت کنيد و بايد اين ظرف را در هچند تور ظريف رو ، آن  بخنک بريزيد و به جا در

ر روز بايد مقدار از آب هو  بدهيدغذا  هانياز نيست که به آن نگهدارکنيد و در مدت  نگهدارجايي تاريک و خنک 
را يکدفعه آب به آب  هااره آب تصفيه شده و شيرين و خنک بدون کلر را جايگزين کنيد (زالو ا را عوض کنيد و دوبهآن

 ٢ا را حتي تا يک سال نگه داريد ولي سعي کنيد حداکثر هنکنيد) و با انجام درست و صحيح اين اعمال شما مي توانيد زالو 
ا مي توانيد از دست بدون دستکش نيز هابجا کردن زالو ا استفاده به عمل اوريد برا جهو سپس از آن نگهداريد هفته ٣الي 

استفاده کنيد و نگران گرفتن دستتان توسط زالو نباشيد (البته مي توانيد از دست کش پالستيکي يا اليتکس استفاده کنيد) و اين 
را  هاک گاز باز کمي زالومين دليل با يهرا بدانيد که زالو خيس و آبخورده به راحتي موضع مورد نظر شما را نمي گيرد به 

  صید زالو :خشک نمائيد 
ا بلند مي ها پالستيکي و چکمه هو تابستان است . در ايران برا صيد زالو , صيادان لباس  بهارزمان صيد زالو  بهترين

يند و ا را تحريک و جذب مي کند و سپس بيرون از آب مي آها مي روند و حرارت بدنشان زالوهپوشند و به داخل تاالب 
 وقت گير مي باشد . و ا و لباس را جدا مي کنند که اين کار خيلي خسته کننده ه چسبيده به چکمه هازالو

توانند  از رو جوراب نمي هابدان بچسبند و زالو هاالبته مي توان يک جوراب زنانه به پا کرد و پا را داخل آب کرده تا زالو
 به پا نيش بزنند. 

ش چشم گير هست کاهاست و تابستان که فصل استراحت زالوهاصل زمستان که فصل خواب زالوو البته صيد زالو در ف
نيز به جز موارد اضطرار  بر اساس مباني طب سنتي خون گيردارد که اين از عجايب اين جانور است زيرا در اين دو فصل 

م بايد هو پائيز انجام مي شود و نيز زالو درماني  اربهدر  هانبايد انجام شود که اين نکته بسيار جالبي است و معموال صيد زالو
 در اين دو فصل صورت گيرد . 

مناسب زالو و  نگهدارو در کل برا حفظ سرزندگي زالو و داشتن بزاقي با ترکيب و کيفيتي خوب و با ميکروبي کم , 
  روش مناسب آماده ساز ضرور است . 

PH  اضافي مکان سايه دار برا استراحت زالو قرار داده شود . آب بايد فاقد امالح  تعداد زياد باشد و ٧کم تر از  بايدآب
 باشد . 



درجه سانتيگراد است , اما دما  ٨ بکاررفته در مقاصد پزشکي هاطوالني مدت زالو نگهداربرا  بهينهمحدوده دمايي 
 اتاق نيز قابل قبول است . 

 . يددها را با اسپر ماليم آب ولرم شستشو هزالو

 ظروف سراميک با گرما استريل مي شوند. 

و در هر ليتر   ا تيز باشند.فاقد يون کلرها بايد دارا لبه ه فاقد کلسيم بايد در کف ظرف قرار داده شوند سنگ هاسنگ 
س ا باالخص آئروموناهش تعداد باکتر هکا جهت/ گرم نمک دريا قرار داده شود.تعويض يک روز در ميان آب ٥آب مقطر 

 .يدروفيال توصيه مي شود ه
 ا را با آب جوش ضدعفوني و استريل کنيد هزالو نگهدارفته ا يکبار ظرف ه

ا ديگر به يکي از ها باشد يا حمله زالوهاگر رنگ آب قرمز شده بود ممکن است در اثر باال آوردن خون توسط يکي از زالو
جوم را مشخص کرده و از ظرف خارج کنيد و هيا عامل مورد  هاجممکه خون بيشتر خورده است و بايد شما عامالن  هازالو

 م ديگر تکرار نمي شود و آب را عوض نمائيد . ھاستفراغ 

است که با تعويض آب اين تغير رنگ هپوست بدن زالو ا مايل به سبز شد به خاطر مدفوع و موکوس قهوهو اگر رنگ آب 
 ايجاد نمي شود . 

 ند داشت هم کثافات و فضوالت کم تر خواهتوليد مثل بيشتر دارد و اگر در جا ساکت باشد زالو 

نگام صيد بلکه وقتي مقدار اکسيژن يا دما آب تغيير کند نيز فعاليت شنا کردنشان افزايش مي يابد . در هبه  نتنها هازالو
 ناگهانيوا قبل از تغييرات هفشار  فعاليت شناکردنشان در پاسخ به افت هاگذشته عموما اين موضوع پذيرفته شده بود که زالو

به عنوان پيش بيني  هاوا افزايش مي يابد و به عنوان فشار سنج زنده مورد تعريف و ستايش قرار مي گرفتند . زالوهدر آب و 
ابت کس تا کنون اين ادعا را ث هيچفروخته شدند!! متاسفانه عتي تمام ملل در لندن  صنهاکننده طوفان در نمايشگاه بزرگ کار

 هاا طبي عموما گزارش مي کنند که اين جانوران بعضي اوقات قبل از طوفان هنوز از استفاده کنندگان زالوه.  نکرده است
نگامي که يک طوفان در حال تکوين هستند . هتوام با صاعقه فعال تر شده و به طور بارز و مشخص در طول طوفان آشفته تر 

 Georgeد که آن را تشخيص دهند بر اساس اين قابليت و توانايي دکترهستنقادر  هاو بوجود آمدن است زالو

Merryweather  در نمايشگاه بين المللي کارها صنعتي در لندن يک فشار سنج زالويي را معرفي و  ١٨٥١در سال
  ارائه نمود.

زالو مي باشد تشکيل شده  ر يک حاو چندينهن گشاد که هاشيشه د ١٢وا  زالويي از سيستمي با هپيش بيني کننده وضع 
جوم مي آورند و هبه طرف قسمت فوقاني ظرف شيشه ا  هاتغيير مي کند , زالو ناگهانينگامي که فشار جو به طور هاست . 

رم از جنس استخوان سنگ را که از طريق يک زنجير و مکانيسم تله موش به يک زنگ متصل بود لمس مي کردند . هيک ا
 پزشکي)  کتاب زالو درماني ٩٢(ص 

 حمل و نقل زالو : 

کنيد و مقدار گل از محيط خود تاالب يا شاليزار جمع کرده و در داخل  تهيهبرا حمل زالو يک کيسه پارچه ا بزرگ 
ند مرد هنتوانند به داخل گل بروند و گرنه تعداد زياد خوا هارا کرو شکل و سفت کنيد تا زالو هاکيسه بگذاريد (البته گل 

را داخل کيسه کنيد و در آن را ببنديد و خودتان بر حسب امکاناتتان سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسبي را برا  ها !) و زالو
 و جابجا نمود .  نگهداررا  هاروز مي توان زالو ٤الي  ٣م نمائيد . با اين روش تا ھآنان فرا

 چرا در گل حمل کنيم؟ 



بدون آب در آن زندگي مي کنند که  ماههانالي را زير خاک حفر مي کنند و وا خشک کاهدر آب و  هازيرا در طبيعت زالو 
 دقيقه آبپاشي کامال فعال شده و سرحال مي شوند.  ١٠چروکيده شده و خشک مي شوند وليکن بعد از  هادر اين حالت آن

 نکاتی جالب پیرامون زالو : 

 سي سي خون مي مکد.  ٣٠الي  ٥ر زالو ھ

 ا منتشر در سراسر بدن دارد. هرگ اتنهزالو قلب نداشته و 

 گانگليون و طناب عصبي دارد.  ٣٢زالو مغز نداشته و 

 .ريه نداشته وتنفس پوستي دارد 
  !دندان وجود دارد. ۱۰۰دارد که رو هر آرواره حدود   Yسه آرواره به شکل 

عم از باكتر و ويروس و يا ميكروب و تك ر نو ميكرو ارگانيسم اه بيوشيميايي وجود دارد كه هادر لوله گوارش زالو آنزيم
 ياخته ا را حداكثر ظرف نيم ساعت مضمحل نموده و از بين مي برد. 

 .برابر افزايش حجم پيدا مي کند ١٠الي  ٢پس از خونخوار 
 پيشين دارد.  انتهاجفت لكه چشمي در  ٥

 مزاج بزاق زالو گرم و خشک است و صاحب فعل محلل و مفتح سدد.

 .ز و شب کار و شب رو مي باشند نور گري
از  جوشيده و عارآب داغ است که قبال  تنهاراه  بهترينبه خوبي و به سرعت به بدن انسان بچسبند ,  هابرا آنکه زالو

ميکروب شده باشد که داغ داغ رو محل مورد نظر ريخته شود يا اينکه محل مورد نظر را در آب داغ فرو برده شود آنگاه 
ا بدان مي چسبانيم تا گرما باعث انتشار بو خون شود و زالو احساس کند که به طعمه خود رسيده است . به ر هازالو 

سرعت نيش خود را به کار مي اندازد و عمل مکيدن خون آغاز مي شود . اگر زالو در يک محيط سرد و تاريک بوده باشد و 
زالو را تحريک  اشتهام کنيم اين تفاوت درجه حرارت توسط يک پارچه خشک شود و محل مورد نظر را با آب داغ گر

ايي که پوست کلفت دارند مثل کف پا يا کنار پا و... هشد و موضع  خواهدکرده و عمل مکيدن خون با سرعت بيشتر شروع 
  مدتي بگذاريد در آب داغ بماند تا پوستش نرم شود. 

خوردن خون مي ميرد ، در حالي که اين گونه نيست و اساسا اين  نکته مهم : متاسفانه در عوام مي پندارند که زالو پس از
و خون مي نوشد تا به حيات خود ادامه دهد و بقايش وابسته به گفته عقالني نيست چه برسد که بخواهد علمي باشد ! زيرا زال

 خوني است که آشاميده شده است . پس زالو بعد از خونخوار نمي ميرد.

 

 بی: خصوصیات زالوي مطلوب ط

يي به رنگ سبز زيتوني هاا و يا حنايي مايل به سياه بوده و نوار قهوهرنگ زالو پزشکي متنوع است و غالبا زيتوني سياه تا 
ا کشيده شده است. زالو پزشکي را مي توان از رو دو خط نازک رنگارنگ رو پشت تشخيص هتا سبز در طول بدن ان

 ي تا شکمي ) به رنگ زرد نارنجي است . (از سطح پشت آنها پهلويياشيه حداد , 

شکم معموال بسيار رنگارنگ است ولي ممکن است فقط يک رنگ داشته باشد. زالو , زير گونه ا به رنگ سبز دارد , که نوار 
سانتيمتر نيز مي رسد . ٢٥هيرودومديسينايس است. طول بدن زالو به طولي آن به رنگ حنايي است . نام علمي اين جانور 

 سانتيمتر کاربرد درماني ندارند (و مورد نياز نيست)  ١٢ بيش تر از هاي زالوول

 ي زیر براي درمان مناسبند: هازالو 

 رنگ ماشي و کمي مايل به سبز که دو خط زرد زرنيخي در طول پشت دارند 



 سرخ مايل به زرد 

 جگر رنگ 

 شبيه ملخ ريز 

 شبيه دم موش 

 زالو باريک با سر کوچک 

  جار صيد شده باشند. هاه اگر از آبستند به ويژه پشت سبز هااز زالو بهتر شکم قرمز هازالو

مايل به گاها  به رنگ سبز زيتوني مايل به تيره با دو خط زرد رو کمر و شکمي با دو رنگ زرد و سبز زيتوني که هازالو
 د . سياه است و دارا سر کوچک اند که در حالت جمع شده مايل به تيره ان

زالو آن است که شکل آن مثل دم موش , باريک , با سر کوچک و شکم سرخ و پشت سبز است (زيتوني يا ماشي يا  بهترين
 ايي که در آن قورباغه و يا گياه آبز باشد ارجحيت دارد. ه ا پاکيزه صيد شود و آبهاست از آب بهترکمي مايل به سياه) و 

يي که از آب صاف , خزه دار و قورباغه دار صيد مي شوند نيز هاريع الحرکت و آنا مشکي و پر تحرک و سهالبته زالو 
 ستند. ھخوب 

 اي سمی : هخصوصیات زالو

  بزرگ سر - ١
 رنگ سرمه ا يا سبز  - ٢

  خطوط آبي الجورد و رنگ بوقلموني مانند  - ٣
 ا ريز و نرم سطح پوست ه كرك - ٤

 ا : هتولید مثل در زالو

ر دو اندام جنسي نر و ماده را تواما در بدن دارند ولي مانند اغلب هرمافروديت (دو جنسي) بوده و هاکي ا شبيه کرم خهزالو
ا قادر به خودبارور نيستند و برا بارور نياز به اتصال به يکديگر دارند (لقاح متقابل) زالو طي يک ها و ترماتودهسستود

ا بوسيله يک ترشح موکوسي هو زمين انجام مي شود جايي که آنفصل جفت گير يکبار توليد مثل مي کند.جفت گير ر
ستند . کليتلوم ناحيه ا ها مانند کرم خاکي دارا يک کليتلوم هبخش بطني (شکمي) خود را به يکديگر متصل مي کنند.زالو

لو و وارد کردن اسپرم م تابيدن دو زاهمي شود جفتگير با به  مشاهدهضخيم در بدن انگل است که فقط در دوران توليد مثل 
 ا مي گردند. ها پس از ورود به رحم منجر به لقاح و بارور تخم هر يک به ناحيه کليتلوم ديگر انجام مي شود و اسپرم ه

عدد) را که با يک ماده ژالتيني سخت مانند پيله کرم  ٣٠(به طور متوسط  هاعدد از تخم  ٥٠الي  ١٥کليتلوم يک مجموعه
پيله بگذارد . زالو  ٨روز تا  ٨ر زالو مي تواند در عرض هده و حاو مواد غذايي است بوجود مي آورد . ابريشم پوشانده ش

 .ا شروع به انقياض بدن عضالني خود کرده و پيله اسفنج مانند را از قسمت سر خارج مي کند هبرا دفع تخم 
 اي زالو درمانی : هفواصل بین دوره 

عدد زالو استفاده نشود و نيز فاصله  بين دو جلسه زالو درماني يا خون  ١٥ني بيشتر از بهتر است در هر وعده زالو درما
 هفته الي يک ماه باشد البته بسته به فصل و شرايط بيمار مي تواند متفاوت باشد. ٢گير بعد 

 کم خونی و زالو درمانی : 

و پزشک در صورت تشخيص ضرورت اقدام به اين  ودگرفته شکم خوني بيمار و توان او برا خونگير بايد کامال مد نظر 
ا موثر در رژيم غذايي بيمار قرار گيرد . مثال مصرف ها مولد خون تمييز و صالح با روش ها و غذاهدارو کار نمايد که بايد



 ليوان شربت شيره انگور ( چند قاشق غذاخور شيره انگور خالص که با آب خنک رقيق شده باشد ) يکي از ٣روز 
  و نيز مي توان شير آهن تاب يا ساير داروها ترکيبي خون ساز استفاده نمايد. خون ساز قو است اههرا

  که در زير برخي از مفردات خون ساز نام برده مي شوند:
کاهو ، آناناس ، انگور قرمز ، انار شيرين و ملس ، زرنباد ، باقال ، توت ، خرما ، سيب ، جو ، عدس تفت داده شده ، عناب ، 

 گندم ، نارگيل ، نخود آب پز و ...

 روش کلی استفاده از زالو : 

است . کار کردن با  مهممراقبت مناسب و کاربرد درماني موفقيت آميز زالو طبي  جهتايجاد احساس عالقه به جانوران , 
اسات است ... .زالو درماني بايد در ا در حد يک ابزار پزشکي رفتار عار از احسهزالو بوسيله انبرک و پنس يا تنزل دادن آن

يک مکان ساکت و آرام انجام شود . چنانچه زالودرمانگر و يا فرد بيمار عصبي باشند ممکن است زالو گزش خود را انجام 
 ايشان استفاده مي کنند تا از فرار زالو جلوگير کرده يا آن را وادار بهه. درمانگران بي تجربه اغلب وقتي که از دست ندهد

ا خشن اجتناب هميشه بايد از انجام مانورها خشني را به کار مي برند . هتغذيه از نقطه خاصي بنمايند در حقيقت روش 
مخالف فرار مي  جهتا درد و سبب ستيز يا فرار زالو مي شود . و زالو در هورزيد زيرا اين کار باعث برانگيختگي گيرنده 

 چشمي خوددار نمائيد و کافي است با انگشت شصت دستتان به هاو لکه  فشار قسمت سر کند . و از لمس کردن با
ا باعث ها و عطرهي لمس کنيد . استفاده از اسانس قسمت لب فوقاني را به آرامآرامي جلو سر زالو سايه ايجاد کرده و 

د زالو قي (استفراغ) کند ا شديد باعث مي شوهو محرک  دهدا کرده و واکنش دفاعي انجام هشد زالو اتصالش را ر خواهد
 که با اين کار محتويات معده خود را خارج کرده و ممکن است زخم را با باکتر آئروموناس آلوده سازد . 

ا تند و زننده و يا هناشي از بو شايدعدم تغذيه زالو از ميزبان لزوما بدين معني نيست که و گرسنه نمي باشد اين اکراه 
مه  تالش ها در درجه اول آماده توليد مثل مي باشند . چنانچه در اين مورد هال در تابستان زالويک بي ميلي ساده باشد مث

کس نمي تواند و نبايد زالو را برا تغذيه اجبار نمايد بلکه بايستي شانس خود را با زالو ديگر  هيچا شکست بخورد ه
را آرام مي  هامرطوب و ساکت نگه داريد اين کار حواس آن ا بي اشتياق را در جا سرد و تاريک وهامتحان کنيد . و زالو

تا وقتي به پوست نزديک  دهندا (شيميايي , حرارتي و نوراني) واکنش نشان هر چه شديد تر به محرک هکند تا بتوانند 
 کتاب زالو درماني پزشکي)  ٧٧شدند غريزه شکارکردنشان برانگيخته و فعال گردد .(ص 

کامل , و اطالعاتي از نحوه مصرف زالو باشد .که از  بهداشتمراه با مراقبت متخصص طب سنتي , هاما بايد استفاده از زالو الز
اين رو به شما توصيه اکيد مي شود برا درمان به مراکز طب سنتي مراجعه نمائيد و خودسرانه اقدام به زالو درماني ننمائيد. 

رگز نبايد زالو پس از هود . زالو بايد يک بار بيشتر مصرف نشده باشد ش تهيهبايد از مناطق بکر و کامال طبيعي  هازالو
ا را هخونخوار دوباره استفاده شود که البته اين کار شدني نيست زيرا زالو خون خورده ديگر به موضع نمي چسبد و زالو

الي يک سال طول مي  ٣موال ضم کنند (که معها کرد تا خون خورده را کامال ه طبيعي رهاھبايد پس از مصرف در زيستگا
 ا آورده شوند . همصرف به کلينيک  جهتکشد ) و سپس دوباره 

 خواهدنگام شروع مکيدن خون قدر احساس سوزش ايجاد مي کند که دقائقي پس از آن سوزش کم شده و از ميان هزالو 
 رفت . (به علت ترشح بزاق خود که دارا خاصيت بي حس کنندگي مي باشد) 

ديگر مثل حجامت  گير هاروز ديگر از مصرف زالو و خون  ٢٥الي  ٢٠عدد زالو بکار برده ايد تا  ٢٠ر بار تعداد هچنانچه 
روز ديگر از خون درماني بعد اجتناب  ١٠عدد زالو مصرف کرده ايد تا  ١٠مين نسبت چنانچه هو فصد خوددار کنيد.به 

 مين نسبت محاسبه کنيد . هورزيد و به 



ايي که برا سر و گوش به کار مي بريم کوچک و نازک باشد و طول آن يک بند انگشت يا کمي بيشتر نباشد . هاندازه زالو
ا در نظر ه درشت برا کمر و پاهاا به کار مي بريد بزرگتر باشد و زالوهايي که برا دست يا سينه و پشت و بازوهزالو

 گرفته شود. 

 یم : هچگونه زالو را روي موضع مورد نظر قرار د

ستيد توصيه مي شود يک جفت دستکش التکس را در دستان کنيد و يک عدد زالو در دستتان هبرا اين کار اگر شما مبتد 
بگيريد آن طرف از زالو که مي جنبد و تکان مي خورد و کوچکتر است سر زالو مي باشد که شما بايد سر زالو را رو موضع 

باشيد زالو به راحتي و تمايل زياد موضع را مي گيرد و شروع به مکيدن مي کند  بهارل يد اگر در اوايل فصهمورد نظر قرار د
ستند به هبه دليل افزايش دما محيط کمي بي حال  هاولي در ساير فصول بويژه تابستان اين کار به اين سادگي نيست و زالو

تا با  دهيداشيد) را جلو سر زالو آرام قرار ر کدام راحت مي بهمين خاطر شما بايد انگشت اشاره يا شصت خودتان را (ه
م جواب نداد يک دستمال تمييز يا گاز استريل را برداريد هايجاد سايه زالو را تحريک به اتصال به موضع کنيد و اگر اين کار 

م آب رو هکمي ا زير پارچه و رو موضع قرار گيرند و هو پارچه را برگردانيد تا زالو دهيدا را رو پارچه قرار هو زالو 
وليکن ممکن است دقيقا  دهدا را تحريک به گرفتن مي کنيد که اين روش کامال جواب مي هپارچه بريزيد با اين کار زالو

  مورد نظر شما نچسبد. هارو موضع 

 اقداماتی که باید قبل از قرار دادن زالو انجام شود : 

ا هم پوست اين موضع هيد تا هم ساعت در يک تشت آب گرم قرار د, پا و دست را ني ندن زالو رو دست يا پا برا چسبا
, زالو را تحريک مي کند و سپس پا يا دست را خارج کرده و خشک کنيد و  هام حرارت آنهاز خشکي و زبر خارج شود و 

 اقدام به زالو انداز کنيد. 

ل تمييز يا گاز آغشته به آب گرم موضع را ا يا رو صورت يا پشت کمر و.... بود با يک دستماهو اگر موضع پشت گوش 
و تمييز شود و بايد موضع را به  ندهدا رو موضع پاک شود و موضع بو هيد به گونه ا که چربي و عرق هتميز و مالش د

 م سرخ با اين کار باعث تحريک زالو مي شويد. هم گرم شود و هتا موضع  دهيدگونه ا با گاز ماساژ 

 مي چسبد و موضع بايد تميز و با پوستي شل شده و نرم باشد .  بهتر زالو با موضع بيشتر باشد زالو ر چه اختالف دماهو 

ا زياد وجود داشت هع بچسبانيد .البته اگر رو موضع موضا را به موهشما با انجام موارد فوق به راحتي مي توانيد زالو 
ا ژيلت در هموضع را برداريد و در غير اين صورت مي توانيد از تيغ  هاروز قبل از زالو درماني , مو ٢با نوره يا واجبين 

 مان زمان استفاده نمائيد . ه

يد هند زالو درماني انجام ندهبرا کودکاني که آرام و قرار ندارند و دائم گريه مي کنند و موضع را در اختيار شما قرار نمي د
و...) يا خون خورده اند يا  ن شکالتيهاانشان مشکل دارد (دهيا دا هيچ وجه نمي چسبند که اين زالوها به ه.بعضي زالو

 ا جدا کنيد . ها را از ساير زالوها نکنيد و انهگرمازده شده اند که در اين صورت وقت خود را صرف آن

تحريک  م مي توانيد با ماليدن گل سرشور به موضع يا سوزن زدن به موضع و ايجاد خونريز خفيف , زالو راهو در موارد 
 به خونخوار کنيد . 

ا و خون هاست امکاناتي را ايجاد کنيم تا زالو بهتر يعنييچ مقدمه ا رو محل گذاشته نشود ها را بدون هاست زالو بهتر
جار شده پس از افتادن زالو به موضع اطراف جار نشود و صحنه  نا خوشايند ايجاد نکند و برا رسيدن به اين 

 يد: هرا انجام دمقصود اعمال زير 

و موضع مورد نظر ايجاد کنيد و  هاابتدا يک پالستيک فريزر را بر داريد و يک طرف آن را سوراخي متناسب با تعداد زالو 
يک شکل مربعي ايجاد کنيد يعني دور بچسبانيد تا تکه چسب پارچه ا  چهارطرف سوراخ دايره ا شکل را با  چهارسپس 



به گونه ا که مقدار از چسب رو پالستيک باشد و مقدار ديگر آزاد باشد و طرف چسبان  تا دور سوراخ را چسب بزنيد
چسب به بيرون باشد يعني از داخل چسب بزنيد و سپس پالستيک را برداشته و از طرف چسبنده آن به موضع مثال رو پا 

الستيک داخل کرده و در ان سوراخي که رو انه پها را از طريق دهبچسبانيد و بگذاريد پالستيک آويزان باشد و سپس زالو
ا کردن موضع داخل ها پس از رهپالستيک ايجاد کرده بوديد و پوست بدن قابل لمس است زالو بياندازيد با اين کار زالو

مه داخل پالستيک مي روند و نواحي اطراف را خوني و نجس نمي همچنين خوني که جار مي شود هپالستيک مي افتند و 
پالستيک را از موضع جدا مي کنيد و با دم کرده صاف شده آويشن شيراز محل زخم را تميز کرده و ، ر اخر کار کند و د

سپس ضماد را رو زخم گذاشته و رو آن چند گاز استريل گذاشته و پانسمان کنيد و محکم ببنديد به گونه ا که ضماد 
د آمد وباعث جلب رضايت بيمار هو کار تميز از آب در خواخشک نشود با اين کار ميزان کثيف کار به صفر مي رسد 

ا يک بار مصرف رولي را يک مقدار جدا کرده و زير موضع بگذاريد تا اگر هد شد البته توصيه مي شود پالستيک هخوا
 هاا رو پالستيک بريزد البته دوستان مي توانند روش همقدار چسب پالستيک شل شد و کمي خون جار شد خون 

 يگر را نيز به کار برند . د

 ا مالیم برخورد کنید : هبا زالو

ايش را چنان محکم قفل کند که باز کردن آن با زور مشکل بوده و فرد به علت خطر هزالو در حال تغذيه مي تواند آرواره 
باعث پاره شدن پوست  . به علت سيستم اتصال محکم و موثر زالو , دهديچ وجه نبايد اين کار را انجام هايجاد عفونت به 

تر از آن اين موضوع باعث قي کردن(استفراغ) محتويات روده من جمله باکتر آئروموناس به  مهمبدن بيمار مي گردد و نيز 
ا به صورت تک و منفرد هدرون زخم گشته که باعث عفونت زخم مي گردد .و نيز ممکن است به علت شکسته شدن دندان 

اعث ايجاد عفونت مي شوند که در صورت بروز اين اشتباه سريعا محل گزش را بادکش کنيد و درون زخم باقي بمانند که ب
ا کردن موضع هر جهت. و نيز از پاشيدن نمک رو بدن زالو  بدهيدايي نظير آويشن يا پونه هروز به بيمار دم کردني  ٣تا 

 ا مي شود . هم باعث قي کردن زالوهخوددار نمائيد زيرا اين کار 

نگام تغذيه به خواب مي روند . ضربه زدن ماليم به زالو در ناحيه سر و گلو مي ها به هاوقات به نظر مي رسد که زالو يهگا
ساعت  ٢ي تا ها مي کند . يک زالو گاهردقيقه  ٢٠تواند به بيدار شدن زالو کمک کند . چون معموال زالو طعمه اش را بعد از 

است ابتدا مکنده عقبي  بهترنظر برسد به خواب رفته است وقتي اين حالت رو داد  د و ممکن است بههبه تغذيه ادامه مي د
اني ه(خلفي) را جدا کنيد تا با اين حيله زالو فکر کند که موقع افتادن است در اغلب موارد با انجام اين روش زالو مکنده د

وک ناخن يا قاشق به زير مکنده جلو فشار آوريد تا خود را نيز آزاد مي کند و در غير اين صورت يا بايد صبر کنيد يا توسط ن
وا از زير بادکش قدامي باعث مي شود خال زير بادکش از بين برود و در اين حال زالو ه آن باال بيايد و با ورود هاکمي لبه 

دست  هاگاه زالوا مي کند و روش دوم در مواقعي که نا خودآهايش ندارد و در نتيجه موضع را رهي چز درآوردن آرواره هرا
نگامي که در يک تاالب يا جنگل تعداد زياد زالو به شما مي چسبند کافي است با هيا اندام شما را مي گيرند کاربرد دارد يا 

يچ وجه با گرفتن بدنه زالو ها از پوست خود نمائيد و به هناخن يا لبه  صاف چاقو يا يک قاشق سعي به جدا کردن مکنده آن
 در جدا کردن زالو از سطح پوست خود ننمائيد .  و کشيدن آن سعي

کار , کمي صبر مي باشد و آنقدر صبر کنيد تا خود زالو  بهترينا نبايد به زور متوسل شد بلکه هو در کل برا جدا شدن زالو
 ا کند. هموضع را ر

 ي که انجام مي شود عبارتند از : ها اشتباهکار



ث قي کردن (استفراغ کردن خون داخل چينه دان) زالو مي شود و ممکن است باکتر پاشيدن نمک رو زالو : اين کار باع -
توصيه نمائيد از دم کرده آويشن يا پونه  اين کار را کرديد حتما به بيمار يدروفيال به داخل زخم نفوذ کند . و اگرهآئروموناس 

 ورزيد .  از اين روش امتناع به خاطر خاصيت آنتي بيوتيک شان مصرف نمايد و جداً

 رو هاکشيدن زالو با دست : در اين روش نيز باعث قي کردن زالو مي شويد و در ضمن باعث شکسته شدن دندان  -
 ا در زخم باقي مي ماند ها شکسته شده دندان ه زالو مي شويد که تکه هاآرواره 

کش نمائيد و سپس با ضماد مناسب زخم را نيز باعث عفونت است و اگر اين کار انجام شد سريع موضع را باد هاو خود آن 
 فته پس از زالو درماني) هپانسمان کنيد و نيز مصرف دم کرده آويشن و پونه به صورت روزانه به بيمار توصيه نمائيد. (تا يک 

  شيميايي به زالو : اين کار زالو را به شدت تحريک کرده و سبب قي کردنهانزديک کردن شيشه عطر يا ساير محرک  -
خود بيمار نيز سبب اين امر شود که باز اين عامل مي تواند باعث  طزالو مي شود و حتي ممکن است عطر استعمال شده توس

 عفونت شود و بايد اقدامات الزم را انجام داد . 

وجه  يچهنزديک کردن حرارت به زالو : اين کار نيز زالو را تحريک مي کند و سبب قي کردن زالو مي شود و ... که به  -
وش فوق را برا جدا کردن اجبار زالو از موضع اتخاذ ننمائيد و با کمي صبر کار را به دست خود جراح کوچک يعني ر

 زالو بسپاريد . 

  
 حیوانات نیز به زالو درمانی رقبت دارند : 

ند . زالو هقرار مي د هالوتعمدا خود را در معرض گزش زا هاند , به نظر مي رسد گاوهبر اساس گزارشاتي از مردم يونان و 
مي  هاوقتي زالو به آن هام به طور موفقيت آميز رايج شده است . گفته مي شود اغلب سگهدرماني در دامپزشکي مدرن 

 کمک مي کند.  هاستند گويي به طور غريز مي دانند که زالو به آنهچسبد , به طور غير عاد ساکت 

به علت سطحي نگر  هاو شاليزار هاو تاالب  هادر برکه  هامدرن امروزه تعداد زالو لت بشر به اصطالحهاکه البته به خاطر ج
 هاش يافته است و حيوانات و جانداراني که بيمار ه اجرايي و کشتار و قتل عام اين جانوران پر ارزش کاهاسيستم 

و دامپزشکان برا رفع اين خالء دست به کار ره اند هي بي بهاز اين نعمت ال دخود را از طريق زالو درماني , درمان مي کردن
 شده اند !! 

 علت خون روي پس از زالو درمانی چیست ؟ 

  پس از زالو درماني مي باشد.  خون درماني , خونروها زالو درماني با ساير روش هايکي از تفاوت 

 و حال سوال اينجاست که 

  چيست؟ . علت اين خون رو١

 ي دارد؟ . و چه کاربرد درمان٢

 چيست؟) : پروتئيني به نام " کالين " در بزاق زالو موجود است . وظيفه اصلي اين پروتئين ( علت اين خون رو - ١ج 
ساعت به طول مي انجامد . در يک نگاه سطحي و  ١٢ي اين خونريز تا هآنست که باعث خونريز ثانويه مي شود . و گا

يد که , زالو چه نياز به ماده ا دارد که سبب خونريز طوالني مدت از زخم گذرا شايد شما از اين موضوع متعجب شو
جم قرار داد خودش را از آن جدا مي هاايجاد شده شود ؟ زالو پس از يک ساعت يا کم تر , بعد از اينکه قرباني خود را مورد ت

  :اشد ؟ که در زير مي آوريم کند و بيش از آن به طعمه متصل نمي ماند . پس چه فايده ا مي تواند داشته ب



ت حفاظت از هطراحي شده و مي تواند به عنوان ابزار ج هات جلب نمودن ساير زالوهخونريز ثانويه ج -
 هاعمل نمايد . زيرا خون خارج شده از زخم در آب پخش مي شود و سبب جلب توجه ساير زالو  هاجمعيت زالو

 جوم مي آورند. ه به سمت طعمه هامي گردد و در نتيجه سايز زالو 

اين خونريز طوالني و بلند مدت طراحي شده تا زخم ايجاد شده توسط نيش زالو تمييز گردد و بنابراين به عنوان  -
به داخل  هات ضدعفوني کردن زخم عمل مي کند . اين امر مانع ورود ميکرواُرگانيسم هابزار ساده و موثر ج

ش مي ھ عفوني و سپسيس (عفونت خون) را کاها به بيمار مچنين خطر ابتالهجريان وريد نيز مي شود و 
ساعت مانع ورود انواع ميکروب ها به داخل  ١٠زيرا جريان دائم  خون به سمت بيرون به مدت حدودا د!!! هد

 جريان خون مي باشد.

 نيز مي شود .  هاسبب خروج رسوبات و اخالط اضافي و کثافات باقي مانده خون در داخل وريد  -

 يلي ديگر ... و دال

مي در بيرون راندن کثافات خون دارد . هنقش م ها( چه کاربرد درماني دارد؟ ) : خونريز بعد از افتادن زالو  -
د چرا که پس از گردش هينوع نگراني به خود راه ند هيچبنابراين توصيه مي کنيم که مانع ادامه خونريز نشويد و 

, خون آلوده  متاثر از  هاو رسوبات ديواره  رگ هاکردن غلظت  بدن و حل هان زالو در داخل رگ هاآب د
ن زالو به تدريج در طول چند ساعت از محل نيش زالو خارج مي شود . سپس خونريز به خود  خود هابزاق د

بسته شده و خون منعقد مي شود. و خونرو پس از زالو درماني يکي از ارکان زالو درماني محسوب مي گردد . و 
يي مانند شربت زعفران , آب انار شيرين , شربت هار است بيمار سر پا نايستد و استراحت کند و از شربت تهب

 طبيعي تناول نمايد. ولي در صورت سرد هاگالب , و بيد مشک و شربت تخم شربتي و تخم بالنگو و آب ميوه 
ر دليل ديگر که طبيب ھبيمار يا به مزاج بيمار يا رقت بيش از حد خون بيمار يا احساس ضعف و ناتواني در 

 شدن زالو از موضع , محل را پانسمان کنيد .  هاتصميم گرفت پس از ر

  
 را نباید کُشت :  هاچرا زالو

رگز به طور جد به مخاطره نيافتاده بود ولي در طول اين قرن و بعد از  آن جمعيت ھم منابع طبيعي زالو هتا قبل از قرن نوزد
انفجار گونه ا  کاربرد زالو رشد Broussais هام عمدتا با حمايت آموزه هج رفتند . در قرن نوزد زالو به تاراها

 هابعد از استفاده در درياچه  هايتا به وقوع جنون زالو يا مکتب خون آشامي در اروپا منجر شد .!! در آن ايام زالوهاداشت که ن
باعث  ها گوناگون زالوهار حال کاربرد هه خطر نمي انداخت) . به را ب هامي شدند (که اين روند جمعيت زالو هامجاور ر

از محيط طبيعي به منظور  هار نشده زالوهابرداشت م هاش يابد يکي از اين کاربردهبه طور محسوس کا هاشد منبع بومي آن
بعد از اينکار  هاکه بسيار از زالو مبورگ به فرانسه , آمريکا و استراليا و انگلستان بود .هادر مقياس تن مثال از  هافرستادن آن

به طبيعت بر مي گشتند ,  هارگز به چرخه طبيعت بر نمي گشتند که اگر صادرات انجام نمي شد و زالوهمي مردند و ديگر 
 ش نمي يافت !! هتا اين ميزان کا هاجمعيت زالو

مبورگ هازيست قطعا ما با فاجعه ا که در  ي مسئولين محيطهمين سناريو در ايران در حال اجراست و با بي توجهکه اخيرا 
 .م شد . هآلمان رخ داد مواجه خواي

 در اروپا احيا نشد؟  هاچرا جمعيت زالو

 هانامناسب شده بودند و بخش بزرگي از محيط زيست  هاکشي برا ادامه حيات زالوه مرطوب به خاطر زهازمين 
نياز  هات تکثير بدانهيي که جهامدت زياد به طعمه  هازمانده زالو کم عمق) تخريب شد و باهاطبيعي زالو (مثل تاالب 



داشتند دسترسي نداشتند . به عالوه در اروپا , سموم به کار رفته در محيط زيست ادامه حيات برا اين موجودات حساس را 
 خيلي کم شده است .  طبيعي زالو موجود در اروپا امروزه واقعا هاخيلي مشکل تر ساخته است . تعداد محيط زيست 

تکثير  هاه ستند که اکثرا در پرورشگاهداف پزشکي به کار برده مي شوند وارداتي هيي که امروزه در اروپا برا اهااغلب زالو
 مي شوند . 

وزارت غذا و دارو آمريکا به طور رسمي زالو را به در ) FDAد علمي در مورد کارايي زالو انداز در (هبر اساس شوا
گردد . اگر چه   زالوهايک وسيله پزشکي تصويب نمود .اين امر باعث شد دور جديد از اعمال فشار بر رو گونه عنوان 

 نبوده است .  هاباشد ولي خبر چندان خوبي برا زالو  هاپذيرش و تائيد زالو درماني ممکن است خبر خوبي برا انسان 

برا انسان  هاشده اند در حالي که مفيد بودن زالو هاانگل زالو هاانسان  اکنونيشان تغيير کرده است , هاآر بازيگران نقش 
  .برپايه يک استراتژ ادامه حيات است که در طول دوره تکامل توسط زالو توسعه يافته است 

که زالو  مکررا در معرض انقراض بوده اند و تا مرز نابود کامل پيش رفته اند به گونه ا ها.با در نظر گرفتن اينکه زالو
 کتاب زالو درماني پزشکي)  ٣ در معرض خطر واشنگتن قرار گرفت. (ص .هارودومديسيناليس از گونه هي

 !کاریم هر یک از موجودات خلقت بدهما درمان و اعمال رفتار انسانی را به 
پس از استعمال  هالويک از حکما و اطبا بنام ايران , سخني از کشتن زا هيچنکته ا که جالب توجه است اين است که 

 نگفتند و اصوال در قديم کشتن زالو مرسوم نبوده است و ابن سينا در قانون خود مي نويسد : زالوها 

 گل آلود هاست نمو كرده و نه زالويي كه در آبها خزه دار كه محل زيست قورباغه ها"از زالويي استفاده شود كه در آب 
داريد تا استفراغ كند و محتويات شكمش بيرون آيد سپس اندكي خون بره به او هر نگسياه بوده است . زالو را ابتدا سرازي

يد. سپس مواد چسبنده و كثيف بدن او را با بوراكس پاك كنيد استفاده از مواد صابوني عطردار مضر است و جايي را كه هبد
ز جدا شدن زالو، محل گزش او را تر آن است كه پس اهد تا سرخ شود. بهييد زالو بگذاريد با دست مالش دهمي خوا

يد تا احيانا اگر آزار و عفونتي بر اثر نيش زالو عارض شده، از بين برود اگر پس از زالو انداز خون بند نمي هحجامت برن
 "آيد مازو سوخته، نوره، خاكستر يا سوده نرم يا پودر باقال و زردچوبه استعمال شود. 

يي مي داند که از ها طبي را منحصر در زالوهابي ندارد و حتي انتقال بيمار از زالو طهااشاره ا به کشتن زالو هيچو 
 بزرگ کشور صورت مي گيرد و نيز اشاره مي ها گل آلود سياه صيد شده اند در حالي که معموال صيد زالو در تاالبهاآب

يي که در روده و چينه دانشان مقدار خون از تغذيه اهکنند که زالو را مجبور به قي کنيم و سپس از او استفاده شود (البته زالو
  گرسنه) . هاقبل باقي مانده نه زالو

 و شيخ الرئيس در جا ديگر نحوه استفاده از زالو را اين گونه مطرح مي کنند : 

مي آورند تا به  داشتن زالو برا تخليه معده , خون بره يا خون جانور ديگر را به نزد اوه" پس از صيد کردن و سرازير نگ
عنوان پيش غذا ميل کند پس از پاک کردن بدن زالو با اسفنج نرم او را در آب پاک حمام مي کنند و پس از شست و شو 

 پوست و مالش منطقه ا که خون بايد گرفته شود زالو را در محل مي چسبانند." 

 هارا برشمرد و از لحاظ آناتومي و رنگ زالو هانواع زالوو حال قابل تامل که ابن سينايي که برا اولين بار به صورت کامل ا
را از رنگ و شکل و اندازه تشخيص مي داده و زالو  هارا به دو نوع سمي و غير سمي تفکيک کرد به گونه ا که اقسام زالو

ر داد و ... و اصوال  مفيد را از مضر جدا مي کرده است يا برا اولين بار ابن سينا بود که از وجود سه فک در زالو خبها
ت استفاده  دانشمندان ايراني و غربي در مورد زالو شناسي و زالو هدات و مطالعات و تحقيقات ابن سينا، مرجعي جهمشا

 درماني مي باشد. 



ه بايد توجه داشته باشيم که خون گير از بيماران يکي از اصول پايه در طب قديم مشرق زمين بود و گرفتن خون از بيماران ب
 مذکور، فصد و زالو درماني مورد توجه اطبا غرب هاسه روش انجام مي گرفت، فصد، حجامت و زالو انداختن.از روش

از  ت بادکش کردن پوستهقرار گرفت، ولي حجامت مقبوليت عام نيافت، و علت آن اين بود که برا حجامت الزم بود ج
ساحران در قرون وسطي اروپا بود و اطبا غرب ه شود که شبيه بوق استفاد »شاخ حجامت « يک وسيله  شاخ مانند به نام 

 م به جادوگر از انجام حجامت و به کارگير وسيله  مذکور خوددار کردند. هااز بيم ات

رو سه روش خونگير کار کردند و پس از ترجمه  آثار ابن سينا، زالو شناسي و زالو درماني در ، ر دو هراز و ابن سينا 
 اروپايي از نظر علمي مورد طبقه بند قرار هاب رواج يافت و کتب مرجع در اين مباحث تدوين شد و انواع زالوغر

 گرفتند. 

 سمي و غير سمي را تفکيک کرد. هاولي مرجع اصلي زالو شناسي غرب، مطالعات علمي ابن سينا بود و او بود که انواع زالو
پوست را مي  هات دقيقي نمود و بيان نمود که زالو دارا سه فک است که به کمک آنابن سينا در مورد آناتومي زالو تحقيقا

 شکافد، اين نظريه (دارا بودن سه فک در زالو) برا اولين بار توسط ابن سينا بيان شد. 

  طبي نزده است ؟! هان حرفي از قتل زالوهاو حال جا سوال است که چرا اين دانشمند نامي ايران و ج

 نکرده است؟  هانايي که تا اين حد در بيان انواع زالو ظرافت به خرج داده چرا ساير اطبا را توصيه به قتل زالوابن سي

  طبي و کشتار بي رحمانه آنان ! هاي عميق تر به زالوهو اين سواالت مي تواند سببي باشد برا نگا

 را نکشيم ؟  هاچرا زالو

ستي و چرخه طبيعت ھن برا طبيعت ضرور مي باشد زيرا آنان وظيفه ا در عالم مانند ساير جانوارن وجودشا هازيرا زالو
 هااز چرخه طبيعت به دست انسان  هاندارند و قطعا حذف زالو هاموجود قابليت اجرا آن را جز خود زالو هيچدارند که 

 د آورد . هبه اصطالح متمدن فاجعه  زيست محيطي ديگر را به بار خوا

برخوردار است که حتي به  هاموجود زنده از چنان مکانيزم پيچيده ا برا جلوگير از انتقال ميکروارگانيسم و نيز اين 
 را در استريل کردن داخل بدن انسان استفاده مي کنند .  هاخاطر اين رفتار طبيعي و غريزيشان آن

 برنده آنان نیز می باشد.نیست بلکه از بین  هاحامل انواع میکروب  هاآري زالوي غیر استریل نه تن
 تر مطلب فوق مرور بر سيستم گوارش زالو مي کنيم : هم بھفبرا 

يرودو وربانا) عادت به خون خوار دارند و خون شکار خود را مي هيرودومديسيناليس و هيرودينيده (مانند ه هااغلب زالو
 ٣قدامي فعاليت تغذيه ا خود را آغاز مي کند  مکند . يک زالو با بادکش خلفي اش به شکار مي چسبد و سپس با بادکش

شکل يا  Yاين امر باعث بريدگي  ن بيرون آمده و شبيه به اره حرکت مي کنند هاآرواره  تيغه ا شکل و دندان دار زالو از د
مي شوند و   جلد بازهاسه دندانه ا در پوست ميزبان مي گردد که با يک ماده با منشاء ناشناخته بي حس مي شود . رگ 

يرودين يا ضد هه ا مکيده مي شود . مواد فعال هيچني و حلق ماهاني , حفره دهاخون تراوش شده به سمت محفظه پيش د
انعقاد که با ترشح بزاق رو زخم جار مي شوند از لخته شدن خون حتي بعد از اينکه زالو خود را از شکار جدا کرده است 

 جلوگير مي کنند !! 

ضمي را خودشان توليد مي کنند اما در عوض بر ه هاضم نمي کنند و مقدار کمي از آنزيم هن را به سرعت خو هازالو 
ستند که هيي در روده هادارا باکتر  هام سفرگان داخلي تکيه مي کنند . زالوه توليد شده توسط فلور ميکروبي هاآنزيم 
 مطالعه شده يافت شده است . باکتر هامه  زالوهرون زا که در  دها خاصي را توليد مي کنند , به جز آنزيم هاآنزيم 

 خون خوار مانند هاضمي تخصصي توليد مي کنند . زالوه ها خاصي دارند آنزيم هام سفره که گونه ه ها
  عبارتند از:  هم آنيدروفيال را در روده  خود دارد که دو وظيفه  مهيرودومديسيناليس يک گونه باکتر به نام آئروموناس ه



ممانعت کرده و به دنبال آن تجزيه خون را که  هااين باکتر يک ماده آنتي بيوتيک ترشح مي کند که از رشد ساير باکتر  -
 باقي مي ماند به تعويق مي اندازد .  هابه مدت طوالني در سيستم گوارشي آن 

مواد غذايي زالو ايفا مي کنند . به نظر مي رسد  ضم و جذبهمي در هاين باکتر واجد مواد آنزيمي است که نقش م -
مسفرگي ھتامين مي شود که مصداق دقيقي از رابطه   ها روده  آن هابه کمک باکتر  هابخشي از نياز ويتاميني زالو

 داخلي است. 

ز روده است و محلي است  طبي چينه دانشان را با خون پر مي کنند . چينه دان , بزرگ تر و وسيع تر اهادر زمان تغذيه زالو
ضم مي شود . خون مي تواند در چينه دان به مدت طوالني باقي مانده و به آرامي و به کمک آنزيم باکتريايي هکه خون عاقبت 

 خارجي مي شوند هاموليز خون به وسيله ميکروارگانيسم ه طبيعي چينه دان مانع از فساد و هاتجزيه شود . آنتي بيوتيک 
 م سفره  زالو بتوانند خون را تجزيه کنند . ه هاتا باکتر 

موگلوبين به صورت محلول آزاد مي شود و سپس محتويات چينه دان به مقدار کم در يک هخون با موکوس مخلوط شده و 
موگلوبين محلول جذب مي شود و قسمت هزمان به کمک يک عضله  تنگ کننده  حلقو وارد روده مي شوند . تمام 

 م به عنوان مدفوع از مخرج خارج مي شود . ه سرخ هاموگلوبين گويچه هئين بدون پروت

 ضم و جذب مواد غذايي نقشي ندارند . هدر  ها بزاقي و ترشحات آنهاسلول 

 مي باشد . گرچه در گونه هاو به ويژه اندوپپتيداز هاو پروتئاز ها, ليپاز هايدرازهيي مانند کربوهاروده مياني زالو فاقد آنزيم 
 فوق به ميزاني جزئي حضور داشته باشند ولي وجود آنزيم اگزوپپتيداز در  هامه چيز خوار ممکن است برخي آنزيم ه ها

 فوق ( که حضورشان برا گوارش هاي است که کمبود برخي از آنزيم ه مطالعه شده اثبات شده است . بديهاه اغلب گون
ه  داخلي تامين مي شود . نتايج آزمايشات اثبات کرده اند که باکتر م سفرهغذا ضرور است ) به وسيله ميکروفلور 

سينتاز مي باشد که در تخريب  هام ترين آنهمي باشد . م هاو آميالز  ها, ليپاز هايدروفيال قادر به توليد پروتئازهآئروموناس 
موگلوبين کمک هت که به تجزيه موليزين پروتئاز اسهمي دارد . ه سرخ موجود در غذا خورده شده نقش مهاگويچه 

 ضم نشده در روده باقي مي ماند که از طريق مخرج دفع مي شود . همي کند . مقدار بسيار کمي از خون 

مواد آنتي بيوتيک توليد مي کنند که در جلوگير از  هام زيست داخلي در معده  زالوه هامان طور که ذکر شد , باکتر ه
يي از جمله باکتر هاستند . و حتي اثر مثبت اين مواد بر رو باکتر هه به مدت طوالني موثر فساد خون ذخيره شده در معد

يدروفيال هسياه زخم , کزاز , مننژيت , گلودرد ميکروبي و تب گزارش شده است . باکتر موجود در روده زالو (آئروموناس 
 ي از بين مي برد . هايط کشت آزمايشگال خوني و ديفتر را در شرهام چون سل , اسهيي ها) عوامل عفونت 

 طبي چندين ماده  شيميايي توليد مي کنند که ها باکتر آئروموناس غدد بزاقي و چينه دان در زالوهاو عالوه بر آنزيم 
 ضرور است . اين مواد عبارتند از :  هابرا حيات زالو

. از ديگر خواص شيميايي  هاد ضد انعقاد و آنتي بيوتيک وش کننده , عوامل محرک , گشاد کننده  عروق , مواهدارو بي
 سمي و سخت هاو ديگر باکتر  ها ضد باکتريايي است که کپسول پلي ساکاريد استرپتوکوک هاغدد بزاقي , مکانيسم 

ده است . و را حل مي کنند . اين آنزيم توسط يک شرکت داروساز بريتانيايي با عنوان عالمت انتشار تجار دارويي ثبت ش
را  LDTI در بزاق زالو ماده ا به نام leech theropy Medicalنيز در تحقيقات اخير که نتايج آن در کتاب 

 و آنرا نابود ساخته و متوقف مي کند . يافت کشف نمودند که مستقيما به ويروس ايدز حمله مي 

يكروارگانيسمي از محل گزش خودش وارد خون شود، بعد م هيچد هزالو با يك مكانيسم فوق العاده پيچيده اوال اجازه نمي د
 هايت بوسيله  بزاق خود ميکرو ارگانيسمهابوسيله مواد بزاق خود محل گزش را به سرعت ترميم مي كند و در ن

 بيماريزائي كه در داخل بدن وجود دارند را از بين مي برد .  



پاک مي گردد .  هاحفظ حيات اين جانور , از انواع ميکروارگانيسم  و در کل خون بلعيده شده توسط زالو بنابر جبر طبيعت و
پس از مصرف کشته نشوند دوباره توسط افراد سودجو مورد استفاده  هافکر مي کنند که مثال اگر زالو هاو متاسفانه برخي 

به طور کامل خون  هاالوواقع مي شوند در حالي که اين حرف غير واقعي و از لحاظ عملي غير ممکن مي باشد زيرا وقتي ز
ماه امر غير اقتصاد  ٣به مدت  هادار زالوهند داشت و نگهاشتياقي برا شکار نخوا هيچماه ديگر  ٣بياشامند حداقل تا 

 آبي هابرا اختفا به عمق آب رفته و در البال درخچه  هاکنيد آن هار ها سير شده را در تاالب هااست و حتي وقتي زالو
شکار لذيذ برا پرندگان و برخي  ، ن مي شود زيرا زالو پر از خونهاپن هاي نظير دم گربه ا و نيز زير سنگ ن آبهاو گيا
 حمله هاقرار مي گيرند که اگر تعداد زالو هاجوم ساير زالوه سير در برخي مواقع مورد هاان مي باشد و حتي زالوهياز ما

 هاشدن در تاالب  هاپس از ر هاد و اصوال حتي اين زالو هاز دست مي ددف جان خود را هور شده زياد باشد زالو مورد 
را دوبار مصرف مي کنند محال است  هاشد . و نيز کساني که مي گويند اين زالو ندهحتي به ندرت توسط صيادان صيد خوا

ي گيرد و سر مي جنباند . وجه موضع را نم هيچکه کسي بتواند زالو مملو از خون را رو موضع بچسباند و اصوال زالو به 
 خود را بگيرند و با خانواده طي يک سفر شاد برا جشن درمان عضو بيمار هاه مي شود زالويو حتي به اين دوستان توص

کنند که اين کار شرافتمندانه  هار هارا با دستان خودشان در تاالب  هاخانواده , دسته جمعي به مناطق شمال کشور رفته و زالو
  طبي مي باشد . هاورد با زالوترين برخ

رفتار دقيق با حيوانات اساس موفقيت و کيفيت باال مرکز که چه زيبا نويسندگان کتاب مديکال ليچ تراپي نوشته اند " 
راه برا اطمينان از  بهترين هاو انسان  هابرنده برا زالو -پرورش زالو ماست . ما احساس مي کنيم که ايجاد موقعيت برنده

 ها استفاده شده و رهامگام با زمان , از اين منبع با ارزش است . اين امر با برگرداندن زالوهفاده موفق و طوالني مدت است
يشان ! انجام مي گيرد . با بکارگير اين استراتژ ما اميدواريم تا زاد و ولد را به محيط هابرا تغذيه در چراگاه  هاساختن آن

 را ترغيب نماييم "  هاوسعه گونه زيست مناسب برگردانيم تا ت

زندگي مي  هاکه در تاالب  هاست آن است که مي گويند سطح بدن زالوهابر سر زبان  هاو حال سوال ديگر که اين روز
مي باشد و از آنجا که نمي توان يک موجود زنده را استريل کرد پس اين  هاکنند آلوده به انواع ميکروارگانيسم 

 انتقال مي يابند که جواب اين سوال به اين گونه است :  هاه انسان ب هاميکروارگانيسم 

يان" که نوشته دکتر جاللي و ه انگل ماها آب شيرين ايران با تاکيد بر گونه هااوال بر طبق نظر محققين که در کتاب "زالو
مي در انتقال هفيليپين) , نقش ميروديناريا ماميلنسيس (در ه شلتوک , ها موجود در زمين هامکارانشان مي باشد زالوه

) ناقلين تاژک داراني به ها بيمار زا مسبب طاعون گاو باز مي کنند . و زالوهاارگانيسم   خشکي (در جاوه اندونز
يردومديسيناليس مي باشند ه طبي از مدل ها قانقاريايي ايجاد مي کنند و حال آنکه زالوهاستند که زخم هرپتوموناس هنام 

 بيمار نيستند.  هيچيي از گيالن صيد مي شوند و ناقل ها قسمت هاايران از تاالب و در 

 تمييز هااز آب  ها آلوده حساس مي باشد و نيز عموما زالوهابه شدت به آب ها طبي بر خالف ساير انواع زالوهاو نيز زالو
 صيد مي شوند . 

اق خود که حاو مواد آنتي بيوتيک است موضع را تمييز کرده و سپس و نيز زالو قبل از نيش زدن به موضع مورد نظر , با بز
توسط بادکش قدامي خود که در زيرش خالء نسبي ايجاد مي کند موضع را مي پوشاند و ارتباط آن را با محيط بيرون قطع مي 

کردن موضع به علت  هاکند و سپس در محيط تمييز زير بادکش قدامي شروع به خون آشاميدن مي کند و در ضمن پس از ر
به داخل زخم جلوگير  هاخونريز ثانويه از زخم , زخم شسته مي شود و اين جريان خون وريد از ورود ميکروارگانيسم 

مي کند و سپس درمانگر محيط اطراف زخم را با آب جوش يا صاف شده دم کرده آويشن تمييز مي کند و سپس با استفاده از 
م بدن زالو آلوده باشد آلودگي انتقال نمي يابد و حال جالب هان مي کند . که در اين رويه اگر وسائل استريل زخم را پانسم



است بدانيد " که اپيدرم زالو , ماتريکس کالژني سوراخ دار است که با يک اليه شاخي ترشحي , پوشيده شده است 
ريزش مي کند .  هاه ا موجي شکل زالوهيچما روز يکبار به وسيله حرکات و انقباضات ١٠الي  ٣ر ه(کوتيکول) و تقريبا 

تناوب پوست انداز به وسيله دما , کيفيت آب , و وضعيت تغذيه ا زالو تعيين مي شود . پوسته ريخته شده از زالو شبيه 
 سفيد رو زمين ديده شود يک اليه هان مي باشد . که مي تواند مثل حلقه ها سفيد شناور متصل به گياهاپرده 

تشکيل شده رو کوتيکول رشته ا را مي پوشاند . اليه موکوسي نيز در خالل  هاوسي که عمدتا از موکوپلي ساکاريدموک
ن آبز با اپيدرم زالو جلوگير ها گياهاپوسته انداز ريزش مي کند اين سد موکوسي دو اليه , از تماس مستقيم باکتر 

ر نوع ميکروارگانيسم مي شود . پس هشوند و محيط خارجي زالو عار از  ر پوسته انداز حذف ميهبا  هامي کند. باکتر 
داشت جانور و ميزبان و به کار مي رود .افراد که زالو نگه مي هت بهبنابراين پوسته انداز به عنوان يک روش طبيعي ج

ن آبز مانند گياه دم ها لبه تيز و گياهادارند بايد تدابير برا پوسته انداز زالو اتخاذ کنند و بايد از اشيا زبر مثل سنگ 
ي اوقات مي تواند با کشيدن ماليم پوسته , زالويي را برا خارج شدن از پوسته هند . گاهگربه ا در ظروف زالو قرار د

 قديمي اش يار نمود توجه کنيد که بايد سعي شود کل پوسته خارج شود نه مقدار از آن . 

ستند , عامل هد کننده موکوس موکوپلي ساکاريد که به طور نامنظم در سراسر پوست پراکنده  تک سلولي توليهاو ياخته 
 م دارد: هچند عملکرد م هامي برا حفاظت زالو مي باشند. موکوس توليد شده توسط اين سلولهم

 يدراتاسيون و کم آبي بدن زالو جلوگير مي کند . هاز د

مي  هاافظت مي کند و مانع از آلوده شدن سطح بدن زالو به انواع ميکروارگانيسم زالو را از حمالت ميکروبي و فيزيکي مح
 شود . 

 .در تنظيم عملکرد تنفسي و اسموالريته کمک مي کند 
 .ت تابستاني را برا زالو ميسر مي کند به خواب رفتن زمستاني و استراح

بيان نمودند که " پس از  بوعلي سيناکي) و چقدر کامل . کتاب زالو درماني پزش٧و نيز باعث دفع مواد نيز مي شود . "(ص 
پاک کردن بدن زالو با اسفنج نرم او را در آب پاک حمام مي کنند و پس از شست و شو پوست و مالش منطقه ا که خون 

را  هادن آندار نمائيد و بهرا چند روز در آب نگ هابايد گرفته شود زالو را در محل مي چسبانند" و در کل خوب است زالو
راه  هار روز مقدار از آب را تعويض نمائيد و اين تنهدار نمائيد و هبشوئيد و يکي دو روز در آب شيرين بدون کلر نگ

 گاه زالو را استريل نمي توان کرد .  هيچحل مي باشد زيرا 

ر کرده باشد بطالن بودن اين  پيوند اعضا کاهار کس در مراکز طب سنتي و اتاق عمل هو البته اين بحث انحرافي است و 
م که عفونتي ايجاد شده است همشکلي پيش نيامده است و در موارد نادر  هيچد کرد زيرا تا کنون هگفته را تصديق خوا

ل انگار کادر درمان يا از خود بيمار بوده است . مثال بيمار که پس از زالو درماني در ناحيه صورت يک هتقصير از س
ولرم مي گيرد اين فرد اگر در محل زخم دچار عفونت شود ديگر نمي توان تقصير را به گردن زالو  ساعت بعد دوش آب

 انداخت و ... 

 طبيعي اشتباه مي هاو يا عدم استفاده از زالو هاو در کل در اندک مطالب فوق سعي بر اين داشتيم که اثبات نمائيم کشتن زالو
 م سو نمائيم . هعالم   خويش را با حقايق هاباشد و بايد پندار

و با تبعيت از فرمايش پايمبر اکرم (ص) که فرمودند : "وال ضرر و ال ضرارا في االسالم " به دنبال حقيقت باشيم و سر 
ت گذشته خود آگاه شده و اصالح نمائيم . به هاخوشانه از کنار اتفاقات روز مره عبور نکنيم و با کمي تامل و دقت از اشتبا

 ما حساب وكتاب دارد. و قرآن مي فرمايد:( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا هاارمه كهر حال ه
 يره). 



ر يک از موجودات خلقت هزيبا گفتند نويسندگان کتاب مديکال ليچ تراپي که " ما درمان و اعمال رفتار انساني را به  نيز چهو 
 هاردند " اگر چه پذيرش و تائيد زالو درماني ممکن است خبر خوبي برا انسان کاريم " و يا در بخشي ديگر يادآور کهبد

 شده اند."  هاانگل زالو هانبوده است " و يا اين جمله که " اکنون انسان  هاباشد ولي خبر چندان خوبي برا زالو 

يي که در هاشيم ولي بدانيد جايگاه زالوو اميدوارم که توانسته باشيم حداقل شما را به تفکر پيرامون اين موضوع وا داشته با
شدن در ظرف الکل يا نمک و  هامعروفند , ر نرمندهتان شبه سرانگ جن ( جراح کوچک ) و يا در طب ماغرب به ميکرو سر

 نيست . که به جا و انسانيت يي که قطع نمي شد و ... و اين رسم مردانگيهايي که اگر نبودند چه پاها... نمي باشد !!! زالو
 ببريم .  "مقتل"را به  هاتشکر آن

 طبي در ايران در حال انقراض مي باشند که در صورت غفلت در آينده ا نه هاو در ضمن طبق آخرين گزارشات زالو
 يم بود !!!! هد خواهمبورگ آلمان را اين بار در گيالن ايران شاهاچندان دور حادثه  تلخ 

و زمين  هالو خوابيده اند، ياد مي کنند و در اسرار آفرينش آسمانته، و آن گاه که بر پهاده و نشسکه خدا را در حال ايست هامانه
! منزهرا بي ها! اينهامي انديشند (و مي گويند:) بار ال  )١٩١آل عمران (ي تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار! هوده نيافريده ا

  
 با زالو :  هاو روش درمان آن هابیماري 

ي اوقات ممکن است زالو درماني تجويز شود و هشود و بر حسب تشخيص گا ويزيتتخصص طب سنتي بايد توسط مبيمار 
و يا مثال  (که در اکثر موارد نیازي به زالو درمانی نیست) ممکن است در مواقعي بدون زالو درماني بيمار درمان شود

ماران زالو درماني مضر مي باشد از اين رو به و حتي برا برخي از بيمي  توصيهيا هيچ کدام حجامت يا فصد  برا بيمار
 سنتي برا درمان مراجعه نمائيد.متخصصين مجرب طب 

لقوه , فلج   مغز ,هاسکته برخي از بيمار ها که در بخشي از پروسه درمانشان ، زالو مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد : 
ار پاشنه ,  واريس پا , خ , واريکوسل , آرتروز , رماتيسم , رو گرفتگي عروق کرون  قلبيهامغز , لکنت زبان , سکته 

،  معرق ها اخالط که به هيچ وجه با مسهالت ، مدرها ، و موضع ها تجمعن ديابتي را وخيم در بيماهاقانقاريا , زخم 
  و ساير روش ها قابل دفع نيستند. دلک

  
  افراط در زالو درمانی نشانه ي سفاهت است !!

 مجرب تاکيد نموديم که زالو درماني بايد تحت نظر متخصص  "www.zaloo.ir" چقدر در پايگاه اينترنتيمتاسفانه هر 
طب سنتي انجام شود ، ولي متاسفانه بيشتر خوانندگان پس از مطالعه سطور در باب زالو درماني خود را مجـاز بـه خـدمت    

 !!!!امی امراض با زالو می کننددرمان تمخلق اهللا دانسته و اقدام به راه انداز مرکز برا 

حال آنکه هیچ روایتی از معصومین در بـاب  در حالي که زالو بخشي از خونگير در مکتب طب اخالطي مي باشـد و  
و در منابع مهم طب سنتي هم خيلي توجه به اين اقدام(انداختن زالو) را شاهد نيستيم و به  تائید این عمل یدي نیز نداریم

ايات حجامت بيشتر توصيه شده و در متن کتب طب سنتي فصد در بيشتر موارد جهت خروج خلط نابـاب  عبارتي در متن رو
 .توصيه شده است

ولي از آنجا که اکثر افراد مدعا و فعال در حوزه ارائه خدمات درماني در طب سنتي به مفردات و نسخه نويسي تسلط ندارنـد  
درصـد بيمارانشـان را    ۹۰به خونگير پناه مي برند به گونه ا که برخي  اصول درمان در طب سنتي را نمي دانند، و اصوال 

 .خونگير مي کنند در حالي که حجامت ، فصد و زالو انداختن بي منطق کار جالبي نيست



يا زيرا ما در ازا هر قطره خوني که از مريض مي گيريم در دادگاه عدل الهي بايد پاسخگو باشيم و اينکه بگوئيم فالني گفته 
 . ندم يا همينطور انجام دادم در اين دادگاه کارساز نمي باشدادر فالن کتاب خو

نـا آگـاه   وزارت بهداشت است ولي خوب نيست برخي افراد از اعتماد مـردم   ضعف عملکردهر چند که علت اين نابساماني 
 ... سوء استفاده نمايند و

در جامعـه مـان    مکتب طـب اخالطـی  متخصص واقعی متاسفانه هم اکنون ما فردي الگو به عنوان هر چند که 
نده و یـک کـالس   امنظور ما از متخصص طب سنتی هر کس که دوتا کتاب خوولي افراد بايد بدانند که  نداریم!!!

 . نمی باشد(چه پزشک و غیر پزشک) مزاج شناسی رفته و با خواص چند تا گیاه آشناست ، 

ه درمان ها جاهالنه با زالو نکنند و بروند مطالعات و تلمذ نزد اساتيد را بـه نحـو   از اين رو از افراد درخواست داريم اقدام ب
 .احسن به پايان رسانده و سپس در صورت وجود صالحيت اقدام به ارائه مشاوره و ويزيت بيمار نمايند

طول خواهد کشيد  ولي متاسفانه چون کتب آموزشي جامع در حوزه مکتب طب اخالطي نداريم و نگارش اين مجموعه سالها
و متاسفانه هم اکنون هيچ ارگاني اقدام به اين امر مهم نکرده ، پس در نتيجه بهتر است افراد کمي صـبر و تامـل نماينـد و بـا     
حس خدمت به هم نوع به صورت جاهالنه وارد اين حوزه نشوند زيرا همانطور که اشتباه يک فقيه باعث تبـاه شـدن ديـن و    

 !!!!!!!، اشتباه يک طبيب هم مي تونه باعث مرگ يا خلل در جسم بيمار شودانحراف يک فرد مي شود 

را صرفا برا آشنايي با زالوها طبي و روش اجرا اين عمل يد مطالعه نمائيـد و خودسـرانه    جزوهاز اين رو مطالب اين 
يکسر جاهل به طب در بـين مـردم   اقدام به اجرا آن برا خود و يا ديگران نکنيد و در ضمن بسيار از بيمار هايي که 

رواج داده اند که حتما بايد برا درمان آن ها زالو انداخته شود غلط است و بيمار ها انگشت شمار نيازمنـد ايـن روش   
خونگير آن هم با تدابير قبل و بعد توسط پزشک مي باشند و خالصه هر جا که انجام اين عمل يد رونق داشت حـاکي  

 !!!!يان آن مرکز مي باشدعاز جهل طبي مد

و در ضمن زالوها طبي در ايران در حال انقراض مي باشند زيرا همين مدعيان خدمت بـه مـردم بـه خـاطر تنبلـي و کمـي       
مطالعات زالوها طبي را پس از مصرف به زيستگاهها طبيعيشان باز نمي گردانند و نيز يکسر صياد پول دوست اقدام بـه  

  د.محيط زيست هم پيگير نمي باشنزالوها به خارج از کشور مي کنند که متاسفانه مسئوالن  صادرات قاچاق اين نوع
متاسفانه من بارها از افراد مدعي شنيده ام که مي گويند "مرکز ما بيشترين ميزان مصرف زالو در ايران را دارد" يا " ما بيشـتر  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " که اين هـا حـاکي از سـفاهت و حماقـت     بيمار ها را با نحوه خاصي زالو درماني ، درمان مي کنيم!!
گويندگان مي باشد و متاسفانه چون در کشور ما مرکز جهت تبيين مبـاني طـب سـنتي وجـود نـدارد و هـر کـس خـود را         

ترقي و پيشترفت واقعي مجتهد بي بديل مي داند مشاهده اين وضع اسف بار امر عاد است که اميدواريم در آينده شاهد 
  مکتب طب اخالطي باشيم.

  ان شاء اهللا
  
  
  
  
  
  
  



  نقاط زالو درمانی :
  
  
  
  
  
  
 

 

  



  



  

  
  

  



  



 

 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



 یا طبیب کیست ؟  مکتب طب اخالطیمتخصص 

مختصر  مي باشد از اين رو به صورت در مکتب طب اخالطييافتن يک متخصص مجرب  هااولين کار برا درمان بيمار 
 متخصص طب سنتي يا طبيب را تعريف مي کنيم . 

در که مطالعاتي در باب طب اخالطي دارند مي باشند  يمان پزشکانهپندار مردم آن است که طبيب يا متخصص طب سنتي 
 باشد يا نباشد .  عمومي حالي که اين پندار غلط مي باشد و متخصص طب سنتي مي تواند پزشک

ر فرد مورد تائيد اساتيد طب سنتي واقع گردد مصداق طبيب همي باشد و حال  طب اخالطيتب مکع اشراف به اصل موضو
 يا متخصص طب سنتي مي باشد . 

 اخالطيوز جامعه  ايران صاحب سازمان اختصاصي طب هنداشت و درمان , هکه متاسفانه به علت ضعف عملکرد وزارت ب
مراجعه نمايند از اين رو يافتن متخصصان  هاتي معرفي نمايد تا مردم بدان نمي باشد تا افراد را به عنوان متخصصان طب سن

ه خود بيماران و از آنجا که پزشکان کمي در حوزه کار است به عهد، افراد مخلص کم سواد واقعي از ساير سودجويان يا 
يم صرفا نياز بيماران جامعه را با واژه طبيب را اختصاص داد , نمي توان هاطب سنتي آن چنان رشد کرده اند که بتوان بدان

  برطرف سازيم . هارجوع بدان 

 نمی باشندمتخصص طب سنتی و فارغ التحصیالن دانشکده طب سنتی ایران مصداق 
اشراف داشته و مورد  مکتب طب اخالطيو در کل تجويز زالو درماني حتما بايد توسط اشخاصي صورت پذيرد که به کل 

فاقد صالحيت انجام اين گونه امور درماني مي باشند و در صورت عالقه بايد  عموميو پزشکان تائيد اساتيد فن مي باشند 
 فراگيرند .  در دانشکده ها هند و پاستان ا به طور کامل نزد اساتيداين دانش ر

 
 اميدواريم که توانسته باشيم رضايت شما را جلب و اطالعاتتان را افزايش داده باشيم . 

  و هللا اعلم 
 
 يه و تنطيم توسط پايگاه اينترنتي حکيم جرجاني هت

www.zaloo.ir  
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