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  .چربیهای خون بررسی کرد که منجر به ساخت استاتین ها شد

• ، فاکتورهای خطربیماریهای آترواسکلروتیک و با انجام مطالعه طوالنی مدت فرامینگهام
.دیس لیپیدمی تعیین گردیدند  



▫ Lipidology 
▫ Energy Homeostasis 
▫ Lipid Signaling 
▫ Lipid Droplets 
▫ Lipotoxicity , Detoxification by lipids 
▫ Lipotoxic Cardiomyopathy 



 (:  لغت نامه دهخدا) چربی▫
▫ کنایه از لینت و نرمی و (. برهان. )کنایه از مالیمت و نرمی باشد 

(.  ناظم االطباء. )مالیمت و نرمی. مالیمت و رفق و مدارا باشد
مالطفت. آهستگی و لطف و صفا  



 چربی ها
▫ ،انرژیتولید وذخیره   

▫ تامین اسیدهای چرب الزم برای بدن وحمل ویتامینهای محلول درچربی    
▫ عایق حرارتی در زیرپوست بعنوان   

▫ ترکیب با پروتئینها در ساختار سلولی بسیاری از بافتهای بدن وهورمونها در 

.نقش دارند  
▫ پروتئینها ترکیبات مهمی را تشکیل میدهند که درغشاء سلولها، لیپو 

. درخون نقش دارندوحمل چربیها میتوکندریها   
▫ چربیهای غیر قطبی بعنوان عایقهای الکتریکی عمل نموده ودرانتقال همچنین 

.سریع امواج دپالریزاسیون درطول اعصاب میلین دار نقش دارند  







 ارکان امزجه اخالط اعضا ارواح قوا افعال

 امورطبیعیه

 به وجود آمدن و تعادل انسان به وجود آنها بستگی دارد



(عناصر )ارکان   



 ارکان 
▫  قانونچه

▫ اجسام بسیطی هستندکه غیرقابل تقسیم به اجسام مختلفه بوده (عناصر)ارکان 

.واجزای اولیه بدن انسان وغیرانسان را تشکیل میدهند  
 

▫  مفرح القلوب
▫ االنسان وغیره وهی البدن فهی اجسام بسیطه، وهی اجزاء اولیه االرکان  »

«تنقسم الی اجسام مختلفه الصور والطبائع الیمکن ان التی   
 

▫ خاک –آتش  –آب  –هوا   



 کیفیات چهارگانه
▫ ویژگی تفارق اجزاء جسم: گرمی   

▫ انجماد و کثافت اجزاء جسم: سردی   
▫ ویژگی شکل دهی وثبات اجزاء: خشکی   

▫ ویژگی سیالیت و روانی اجزاء: تری   



▫ :هوای عنصری   
▫  جسمی که سبکی نسبی دارد

ترگرم و   
بخشی به اجسام نقش دارد تخلخل ولطافت در   



▫ : آتش عنصری   
▫  جسمی که سبکی مطلق دارد 

▫ خشکو  گرم  
▫ .درایجاد لطافت، نضج وسبکی نقش دارد  



▫ :آب عنصری   
▫ .جسمی که سنگینی نسبی دارد   

▫ و تر سرد  
▫ .توانایی شکل پذیری وانعطاف را در جسم ایجاد میکند  



▫ :خاک عنصری   
▫ .جسمی که سنگینی مطلق دارد   

▫ خشکسرد و  
▫ .اجسام میشودوشکل پذیری در باعث حفظ ثبات   



:مزاج   
از نظر لغوی از کلمه امتزاج به معنی مخلوط کردن ودر هم 

.آمیختن تشکیل شده است   
: تعریف مزاج در طب سنتی ایرانی   

کیفیت یکسان وجدیدی است که در اثر در هم آمیختن عناصر در 
. یک جسم مرکب حادث میشود   



 مزاج
▫ :در تعریف مزاج میفرمایدحکیم قطب الدین شیرازی   

▫ اجتماع عناصر اربعه ، بعضی با بعضی دیگر بروجهی که آن اجسام  »

تفاعلی کنند بواسطه کیفیات متضاده تا حدی که حاصل شود از ایشان کیفیتی 

«متوسط متشابه درجمیع اجزاء  
 

▫ المزاج کیفیه حاصله من تفاعل الکیقیات المتضادات اذا وقفت علی حد ما،  »

و وجودها فی عناصر متصغره االجزاء لیماس اکثر کل واحد منها اکثر 

اآلخر اذا تفاعلت بقواها بعضها فی بعض حدث عن جملتها کیفیه متشابهه فی 

(قانون)  «جمیعها ، هی المزاج   
 



▫ با )  چها رعنصر از جسم مرکب هر   
(نسبتهای مختلف تشکیل شده است   

▫ بی نهایت در نتیجه در جهان هستی 

.داریم مزاج   



 مزاج اعضا
▫ .ترین اعضا پوست است معتدل   

▫ لذا تجمع آنها در . وتر ترین اعضا پیه وچربی میباشندسردترین 

بعضی از بافتها هم سبب افزایش چربی وتری در آن بافت یا عضو 

به نسبت سردی وتری افراد چاق چنانکه مزاج کلی بدن . میشود

بطرف سردی وتری بیماری کبد چرب بیشتری دارد یا مزاج کبد در 

 بیشتری میل میکند



 سوءمزاج
هرگاه مزاج عضو یا مزاج کل بدن از حد اعتدال ویژه مناسب آن خارج ▫

 :  رخ میدهد وبر دو نوع استسوءمزاج شود، 
مزاج عضو یا کل بدن به سبب غلبه یکی از کیفیات : سوءمزاج ساذج –الف ▫

تغییر کند مانند قرار گرفتن فرد در معرض سرمای بیش از حد وبروز 

 سرمازدگی
زمانی است که یک ماده غیرطبیعی از نظر کمیت یا : سوءمزاج مادی –ب ▫

 .کیفیت، مزاج عضو یا کل بدن را از مزاج متناسب خودش خارج کرده باشد
▫ سوءمزاجات معده وکبد بعنوان مهمترین اعضایی که درتشکیل اخالط در 

بدن نقش دارند از جمله مهمترین سوءمزاجاتی است که میتواند منجر به 

.تشکیل اخالط غیر صالح  وبروز بیماریهایی مثل هایپرلیپیدمی شود  
 



 خلط
▫ .جسم مرطوب وسیالی است که از استحاله غذا بدست می آید  

 
 جسم رطب سیال یستحیل الی الغذاء اوال

 
، صفرا ، بلغم ، سودا( خون)دم   



 چگونگی تولید اخالط



















اموادغذائی مولد سود  





▫  اعضا
▫ از بخش کثیف اخالط  و .بوجود میآیند ارواحبخش لطیف اخالط، از 

ی مفرده بوجود می آیند واز اعضای مفرده هم اعضای مرکبه اعضا

.تشکیل میگردند  
▫ اجسام لطیفی هستندکه از بخارات اخالط حاصل میشوند وبه : ارواح 

 سرعت درمجاری حرکت میکنند 





 ارواح

انتشار وسیله وظایف وعملکرد منشاء/جایگاه   ارواح 

 طبیعی کبد وریدها تغذیه،تنمیه،تکثیر

رساندن نسیم تازه ودورکردن 

 بخاردخانی از اعضا

 حیوانی قلب شرائین

(مغز)دماغ  اعصاب حس،حرکت،تدبیر  نفسانی 

37 



 قوا
▫ .نیروهای انجام فعل وانفعاالت در بدن هستند که توسط ارواح منتقل میشوند  

▫  انواع
▫  طبیعی
▫  حیوانی
▫  نفسانی

38 



▫ و قوه به معنى امر موجود در حیوان است كه . قوا جمع، قوه است »

صدور و ظهور افعال شاقه  -ممكن باشد از آن حیوان بواسطه آن امر

و حركات متعبه غیر متوقعه از مثل آن و خسته و باز نماند از آن و 

(خالصه الحکمه) «.نامند «ضعف»ضد آن را   
 



 افعال
.حاصل وصادره از عملکرد قوا هستند  

 
...(جذب ، دفع و )با یک قوه انجام میشود : مفرد   

با دو قوه یا بیشتر انجام میشود : مرکب   
(  جاذبه طبیعی ومدرکه نفسانی:اشتها)  

40 







:واژه های معادل با چربیها درکتب طب ایرانی  

▫ سمین، ، دسم ، دسومت ، دهن ، دهنیت، ، پیه چربی ، شحم

پیهثرب، ازار، چادر   

43 



(جزء اول ، فن دوم ، فصل سوم ) قانون   

▫ قلة السمين و الشحم تدل على الحرارة، فإن السمين و الشحم، مادته 
و  و لذلك يقل على الكبد و يكثر على األمعاء،و فاعله البرد، دسومة الدم 

إنما يكثر على القلب فوق كثرته على الكبد للمادة ال للمزاج و الصورة و  
و السمين و الشحم، فإن  لعناية من الطبيعة متعلقة بمثل تلك المادة 

و البدن  . جمودهما على البدن يقل و يكثر بحسب قلة الحرارة و كثرتها
اللحيم بال كثرة من السمين و الشحم هو البدن الحار الرطب و إن كان كثير  

و إن  اللحم األحمر، و مع سمين و شحم قليل، دل على اإلفراط في الرطوبة، 
.أفرطا دل على اإلفراط في البرد و الرطوبة و أن البدن بارد رطب  

▫ فلغلظه  السمینفالنعقاده جامدا، و أما  الثلجأما . الثلج و السمین  
 



 قانونچه

فهو جسم أبیض لین في الغایة، یتولد من مائیة الدم و دسومته، و یعقده ▫

 .العضو الذى یجاورهالبرد، و منفعته أن یلین 
پیه جسمى است سپید رنگ و نرم كه حاصل بسته شدن آب و چربى ▫

فایده پیه نرم ساختن عضو مجاور بدان . خون به سبب سردى است

 .است
 

45 



 تحفه المومنین

▫ به فارسى پیه نامند و سمین را فربهى و هر دو، از دسومت : شحم

اند كه در سطوح اعضاء منعقد گردد و شحم، اشد انعقاد مائیت دموى

باشد و سمین، اكثر اى كه در قاعده دل مىو اقل مائیت است، مثل پیه

هاست و او، از مائیت است و اقل انعقاد، مثل فربهى كه مالصق روده

.و مذکور شدشحم، ارطب و ابرد   

46 



▫ قلب انرژی مورد نیاز خود را ازطریق بتااکسیداسیون و سیکل کربس بدست 

می آورد   
▫ :سوبستراهای اصلی برای فعالیت قلب  

اسیدهای چرب آزاد، الکتات، اجسام کتونی، تری گلیسرید موجود ▫

 کیلومیکرون ،VLDLدر
▫ گلوکزمقداری   

 
▫ يكثر على القلب فوق كثرته على الكبد للمادة ال للمزاج و إنما ( شحم)

  (كتاب قانون) الصورة و لعناية من الطبيعة متعلقة بمثل تلك المادة 



 علم االبدان
زيرا كه سبب مادى شحم مائيت  ست   ست آن از برودت و رطوبت اگر از پيهفربهى ▫

لهذا در ابدان  ست   ست و آن ارطب از دم بود و سبب فاعلى شحم و مجمد او برودت خون
كنند كه قلب  شود و در اينجا ايراد مى بارده و اعضايی چون امعا و امثال آن بيشتر متولد مى

تر از سائر اعضاست باالتفاق و مع ذلك شحم بر وى بيشترست جوابش آنست كه   گرم
تر دارد اما طبيعت باذان حكيم مطلق جل   شك نيست كه قلب از همه اعضا حرارت زياده

پس   كند شانه هميشه در اصالح بدن هست و هر عضوى را بحسب اليق او محافظت مى
  ترين اعضاست ترين اعضاست و بدان سبب يبوست در وى غلبه دارد و محتاج قلب كه گرم

 نمايدفرستد تا بدهنيت خود ترطيب  طبيعت ماده شحمى بر وى مىهميشه ▫



(قانون)عملکرد متقابل قلب وکبد بعنوان دو عضو رئیسه  
و أما مخالفة القلب الكبد في الكیفیات، فاعلم أن حرارة القلب تقهر حرارتها قهرا ضعیفا، و  »▫

 .رطوبته ال تقهر یبوستها، و یبوسته ربما قهرت رطوبتها قلیال
و حرارة الكبد تقهر برودة القلب قهرا ضعیفا، و رطوبتها تقهر یبوسته قهرا ضعیفا، و برودتها ▫

و برد القلب یقهر حرارة الكبد أكثر من قهر . لرطوبته دائماأقل قهرا لحرارته، و یبسها قاهر 
یبوسته لرطوبتها، و حرارة القلب تقهر رطوبة الكبد أكثر من قهر یبوستها لرطوبته، و تقهر 

 «. برودتها أیضا قهرا تاما
▫ گرمی قلب بر گرمی کبد غلبه  ضعیفی دارد بدانید که کیفیات، قلب و کبد در قابل مورد تدر 

 ولی رطوبتش نمیتواند بر یبوست کبد غلبه کند 
▫  خشکی قلب ممکن است به مقدار کمی بر رطوبت کبد اثرکند

▫ گرمی کبد به مقدارکمی سردی قلب را جبران میکند ورطوبتش ، بریبوست قلب غلبه کمی 
خشکی قلب بطور مداوم با رطوبت کبد جبران دارد، اثر سردی کبد از حرارتش کمتراست و

واثرگرمی . اثر سردی قلب بر گرمی کبد بیشتر ازغلبه خشکی اش بر رطوبت کبد است. میشود
. قلب بر رطوبت کبد بیشتر ازاثر خشکی اش بر رطوبت کبد است و برودتش نیز همینطور  



 تحفه خانی

▫ ایشان را خطر عظیم از انصداع عروق هست و انصباب خون در »

تجاویف از دل و دماغ و اینها را بالهائى عظیمه آید و بر هر یك 

ازین دو عضو شریف كه انصباب از خون و یا اخالط حاده واقع شود 

«نیستاست و مهلت فجاءة مردن بغتته   
 



 سوء مزاج معده

 سوء مزاج کبد

 سده واورام کبد

 مرض خلقت

بیماریهای 

 مشارکتی

 بیماریهای مزمن

عدم رعایت اصول 

حفظ الصحه 

وتدابیرسته 

 ضروریه

 ضعف معده

 ضعف کبد

 ضعف طبیعت

 فصل ، زمان ، بلد

 تقابل وتکافو

(قلب وکبد)  

 ضعف عضوی

خشکی ، اعراض 

نفسانی ، اختالالت 

 خواب

افزایش تولید خلط 

(کمی وکیفی)بلغم  

اشکال در هضم های 

 چهارگانه

(صفرا)کمبوداخالط   

کاهش دفع 

 واستفراغات الزم

نیسم امک

 های جبرانی

 امتال

افزایش 

چربیهای 

 خون



 امتالء
•  به معنای پری از ریشه مالء

• (بهاءالدوله رازی)استدر اخالط وارواح زیادتی   

• امتال به حسب اوعیه ، امتال به حسب قوه ، هردو: انواع   

•  کیفی  ،  کمی

•  امتال میتواند ناشی از غلبه دم ، بلغم ، صفرا ، سودا ، 

• ، ویا عدم دفع فضالت باشد(بادها)ریاح   

• امراض امتالئی امراضی هستند که سبب عروض وحدوثش »   

• (اکسیر اعظم)« .پری اجزای بدن باشد،   

•  سندروم متابولیک میتواند از مصادیق امتال باشد

•  دیابت ، هایپرلیپیدمی ، افزایش فشارخون ، هایپریوریسمی 



 :حکیم بوعلی سینا درقانون  در مورد انواع امتال چنین میفرماید▫
هو ان تکون االخالط واالرواح وان کانت صالحه فی کیفیتها قد زادت فی  »▫

کمیتها حتی مالءت االوعیه ومددتها فهو ان الیکونا الذی من االخالط لکمیتها 

فقط بالردائه کیفیتها فهی تقهر القوه بردائه کیفیتها وال تطاوع الهضم والنضج 

» 
 

آن است که مقادیر اخالط وارواح، با کیفیت خوب افزایش یافته ومجاری »▫

بدن را پرکند،وآن نه فقط دراثرکمیت اخالط بلکه بخاطر ردائت درکیفیت 

آنها نیز میباشد پس ردائت درکیفیت باعث ضعف قوا شده واز هضم ونضج 

  «.تبعیت نمیکند



▫ : عالمات مطلق امتال  
▫  گرانی اعضا

▫   و گرانی حرکات ماندگی
▫  تکسر والم 

▫  کاللت بصر 
▫ خواب اختالل   
▫  انتفاخ عروق
▫ جلد  تمدد   

▫ رونقی لون وبی   
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 عالئم غلبه اخالط
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 غلبه خون
 پری رگ ها و نبض،▫
 سردرد و سنگینی سر، ▫
 سرخی چشم ها و صورت و بدن، ▫
 زیاد شدن خواب و احساس کسالت و خمیازه،  ▫
 ایجاد دمل و بثورات پوستی و خارش، ▫
 شیرینی دهان،▫
 خونریزی لثه و بینی،  ▫
 .خارش محل حجامت و فصد قبلی▫

 



 غلبه صفرا
 زردی رنگ چشم و پوست،▫
 تلخی دهان،  ▫
 خشکی دهان و بینی ▫
 و عطش زیاد، ▫
 کاهش تمایل به غذا، ▫
 تهوع، ▫
 احساس گزگز و سوزن سوزن شدن بدن، ▫
 .  نبض سریع▫



 غلبه بلغم
 سفیدی رنگ،

نرمی و سردی پوست،    
 کندی حواس و زیاد شدن خواب، 

 فراموشی و کندفهمی، 
 ترشحات پشت حلق بلغمی و سرفه زیاد، 

 ضعف هضم و آروغ ترش زدن، 
 زیاد شدن آب دهان، 

 عدم تشنگی،
ادرار سفید    
.سنگینی بدن که در این ها بیشتر از غلبه خون است   

 



 غلبه سودا
 الغری و خشکی و سفتی پوست، •

 پرمویی پوست، •

 موی درشت و سیاه همراه با دو نیم شدن موها،•

 سیاه شدن رنگ پوست بخصوص زیر چشم،  •

 فکر و خیال زیاد، •

 خواب سبک و کم و پریدن های مکرر از خواب، •

با خوردن چند لقمه به سرعت سیر )سوزش سردل و اشتهای کاذب با وجود گرسنگی شدید •
 (.می شود

 



 کمبود اخالط
و در یک خلط می تواند به صورت کاذب موجب بروز عالیم غلبه خلط مقابل گردد کمبود ▫

صورتی که تشخیص داده نشود و به عنوان غلبه خلط مقابل تحت درمان قرار گیرد می تواند 
 .باعث ایجاد عوارض شدیدی گردد

گذارد، منبع حرارت نظر شیخ این است که کمبود اخالط با تأثیری که بر مزاج قلب می ▫
  وی با عبارت. غریزی و به عبارت دیگر سرچشمه حیات را به طور جّدی تهدید می نماید

 «و إذا عرض لألخالط نقصان عن قدر واجب کان أول ضرر ذلک بالقلب فیتغیر مزاجه»
هرگاه اخالط از مقدار مورد نیاز بدن کمتر شود ضرر آن ابتدا به قلب تأکید نموده است که 

با کمبود اخالط، ارواح نیز دچار نقصان شده و زیرا می رسد و مزاج آن را متغیر می سازد 
 .سبب سردی و ضعف قلب خواهد شد

▫ است که موجب  «استفراغ»یکی از اسباب کمبود اخالط : گویدقرشی در شرح کالم شیخ می
گردد و از آن جا که قلب معدن ارواح است به دنبال آن، خروج ارواح به همراه اخالط می

. سردی مزاج و ضعف قلب، پیش از سایر اعضا به وقوع می پیوندد  



 اشکاالت هضم

نقصان درفعل هضم است ،  طعام درمعده : ضعف الهضم –الف ▫

 دیرتربماند وبرسبیل معتادمنحدرنشود به سوی امعا
هرقوتی که ازقوای معده ضعیف شود، نوعی از ضعف درمعده ▫

 .احداث کند
ازآن به فساد هضم تعبیرشده ودرواقع تشویش : سوءالهضم –ب ▫

 .درفعل هضم میباشد
طعام درمعده هضم نشود وهمچنان  »بطالن هضم است، : تخمه –ج ▫

 «باقی ماند 
 
 

 



 ضعف کبد

 :حکیم عقیلی خراسانی در خالصه الحکمه میفرماید▫
عبارت از ضعف قوه آن است بالتمام یا بعضى و این : ضعف كبد »▫

 «فى الحقیقه تابع جمیع امراض كبد است 
 

 Stagnation= انسداد = سده ▫
ناهنجاریهای مادرزادی، اختالالت آنزیمی کبد، : مرض خلقت ▫

 هایپرکلسترولمی فامیلیال
 بیماریهای مشارکتی کبد▫

 



:سوءالقنیه  
▫ به معنی ردائت خون جگر است وهنگامی است که مزاج جگر فاسد وخونی که در 

 آن 
▫ (اعظماکسیر. )گرددتباه  تولید میگردد  

▫  اسباب :
 ضعف کبد▫
 مزاج در اثر غلبه برودت یا حرارت سوء       
 فساد وضعف معده ▫
 بند آمدن خون حیض▫
 اثر تعفن هوادر ▫



:استسقاء   
 

▫ طبق نظر شیخ الرئیس سبب کلی استسقاء ، شایعترین واسلم ترین : استسقاء لحمی  -الف 
سوم مختل شده هضم .لحمی ضعف قوای جگر است واکثرا با برودت کبد همراه است

وخون خام در بدن جمع شده ومواد موجود در عروق بطرف فجاجت ومائیت وبلغمیت 
.میرود وبه دلیل ردائت ، خون به بدن لصوق طبیعی نمیکند  

▫ اجتماع آب در مابین احشا، آب در نوع بارد وصدید در نوع حار، : زقی استسقاء  -ب   
واز جمله اسباب آن کثرت بدترین نوع استسقا است ( آسیت از نوع ترانسودا یا اگزودا)

بدنمائیت، ضعف در جاذبه یا دافعه جگر، نوشیدن آب سرد بسیار، گدازش رطوبات   
▫ ریح غلیظ عسرالتحلیل در مواضعی  اجتماعاست از عبارت ( یابس): استسقاء طبلی –ج 

.میشودوبدلیل وجود ضعف درهاضمه کبد ومعده ایجاد ریاح . جمع گرددزقی که آب   
▫ بخاطر وجود ضعف و آفت در اعضای مشارک با کبد ایجاد  :استسقاء مشارکتی -د 

  میشود
 





 شیوع سوءمزاج عضوی در بیماران با هایپرلیپیدمی



 سته ضروریه
 

 خوردن وآشامیدن                       اعراض نفسانی
 آب و هوا                                خواب وبیداری

استفراغ واحتباس                                  ورزش   
        

 
▫ عدم رعایت تدابیر واصول حفظ الصحه بخصوص در زندگی صنعتی وشهرنشینی 

امروز ، رعایت نکردن الگوهای غذائی واصول خوردن وآشامیدن ومصرف 
غذاهای کارخانه ای، بهم ریختن سیکل خواب وبیداری، اعراض نفسانی، مشکالت 
آب وهوائی و بهم خوردن فصلها که امروزه با زندگی شهر نشینی عجین شده است 

میتواند کیفیت خشکی را در بسیاری از اندامهای بدن مثل دماغ ، قلب ویا انثیین 
. ایجاد نماید، ویا باعث ضعف بعضی از اعضا شود  



TCM     中藥          نظرات طب سنتی چین در مورد هایپرلیپیدمی    

• “Dyslipidemia” can be classified as “phlegm,” “wet,” or 

• “dampness evil” in Traditional Chinese Medicine, which 

• is caused by overeating greasy food, dysfunction of transportation, 

• and transformation of spleen and stomach, 

• and stagnation of qi and phlegm-dampness 

• and blood stasis are the representation of it. 



 :تعریف پیشنهادی هایپرلیپیدمی از منظر طب ایرانی 
 

هایپرلیپیدمی کیفیت یا حالتی درماده داخل عروق است که »
دراثرعدم تعادل اخالط حاصل گردیده ، منجر به غلظت ولزوجت 

اسباب وانواع متعددی دارد وممکن . بیشتر درقوام خون میگردد
این عدم تعادل . است بیماری یا واکنش جبرانی طبیعت بدن باشد

 «  .دراخالط عمدتا امتالء اصنافی از بلغم ویا کمبود صفراست



 بعضی گیاهان ومفردات موثر بر چربیهای خون
 شنبلیله شوید سیر

 سماق گشنیز کاسنی

 خرفه جعفری کبر

(آرتیشو)کنگرفرنگی  آویشن زنجفیل 

(سیلیمارین)خارمریم  سیاهدانه مقل ازرق 

(پسیلیوم)پوسته بذر اسفرزه یونجه  زنیان 

 مصطکی سبوس گندم مرزه
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