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Sammanfattning 
 
Syftet med denna  rapport var  ta reda på en art av ringmaskar som kallas blodigel (Hirudo 
medicinalis) och dess placering i systematiken och i näringskedjan. Dessutom 
skulle denna rapport begränsas och fokusera på hur detta djur rör sig, får sin 
näring, förökar sig och om det finns något relation med människor eller djur från 
samma art. Dessutom hur dessa egenskaper hjälper blodigeln att anpassa sig till 
den miljö som den lever i. 
  
Metoden som användes för att för att besvara mina frågeställningar var litteraturstudie i 
form av böcker och internetsidor. Böckerna var  Djur i världens natur: Ryggradslösa djur 
av Bertmarks förlag och  Jordens Djur 13 av Bonnier lexikon förlag. Dessutom användes 
både svenska och engelska för att det finns inte tillräckligt tillfälliga källor om denna art på 
svenska:  Artikeln “Life cycle of leech”, (2017)  av Meg Campbell, artikeln   “Iglar”av 
Didrik Vanhoenacker och två andra artiklar från Encyclopædia Britannica. Dessutom 
användes också rapporten“Discontinuous locomotion and prey sensing in the leech” av  
Cynthia. M. Harely et al.  
 
Resultatet visade att blodigeln som tillhör stammen ringmaskar, klassen iglar anses vara ett 
oattraktivt och blodsugande djur men används i medicinen sedan antiken.  
Den lever i sötvatten i dammar och sjöar och har inte bara segment utan också  sugkoppar i 
slutet och början av kroppen. Dessutom har den inte olika livsstadier såsom andra djur men 
den suger så mycket blod att den kan uppnå fem gånger sin egen vikt. Den är hermafrodit 
och rör sig med hjälp av sina sugkoppar. Blodigeln användes till åderlåtning under 
1900-talet och nuförtiden har den stor betydelse under transplantationer och operationer för 
att läka kärl och i sin saliv har den ett ämne som hindrar blodet att koagulera men trots  det 
är denna art hotad då många dammar och sjöar har blivit förorenade.   
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1-INLEDNING 
 
 Jag har valt att undersöka en art ryggradslösa djur som tillhör gruppen maskar och det är 
blodigeln som tillhör iglarna för att den är en väldigt intressant art och den beskrivs vara en 
missgynnad art. Trots att blodigeln som ingår i iglarna har ett dåligt rykte att bara vara ett 
rovdjur visas det att de kan vara nyttiga inom medicinen. Utifrån detta valde jag att berätta 
om denna art.  
  
1.1 Bakgrund  
  
     Vad är en ringmask ? Denna fråga verkar vara lätt men ett tydligt svar kan innehålla  till 
exempel daggmaskar som tillhör de mest kända ryggradslösa djuren. Andra skulle tänka på 
parasiter och rovdjur såsom iglar som har ett dåligt rykte och det är att suga blod från andra 
djur och även människor, medan en tredjedel kan tänka på havsborstmaskar. Det är 
intressant att veta att urringmaskar levde 600 miljoner år sedan. De tre ovan nämnda 
klasserna tillhör samma stam som kallas  ringmaskar (Annelida). Denna stam  innehåller 
mer än 15000 nu levande arter som lever som landlevande, vattenlevande och parasitiska 
djur. Ringmaskar är känd för sina segment  som leder till att nerver och blodkärl finns på 
specifika platser men det finns också andra djur som har segment, bland annat leddjur. 
Bland ringmaskar finns en intressant art som kallas iglar. De tillhör klassen Clitella och 
ordningen Herudince som innehåller blodigel som skulle undersökas i denna rapport.  
 
 
1.2 Syfte och frågor  
 
Syftet med detta arbete är att undersöka blodigelns livscykel.  För att uppnå mitt 
mål ska jag använda olika källor som gäller den här arten. Min rapport ska 
begränsas för att jag ska fokusera på blodigelns anatomi och fysiologi, dess 
placering i systematiken och i närnigskedjan och vilken betende blodigeln har mot 
andra djur såsom dem av samma art och sitt värddjur. 
 
Nedan presenteras de frågorna som ska detta arbete besvara och utifrån dem ska jag 
tydliggöra min begränsning: 
 
1- Hur får blodigel sin näring? 
2- Hur förflyttar sig den? 
3- Vad har blodigeln för fortplantningsstrategi? 
4- Hur påverkar blodigeln och människan varandra? 
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2- METOD OCH MATERIAL 
 
För att undersöka rapportens frågor och besvara dem använder jag vetenskapliga 
internetsidor och böcker som källor. Att hitta en källa som är neutral och pålitlig för att 
besvara alla frågorna var ganska svårt då de flesta källorna om blodiglar som finns tillhör 
privatpersoner eller saknar referenslista. Detta ledde i sin tur att jag använder sju källor för 
arbetet som anses vara tillfälliga. Dessutom var det ganska svårt att hitta många källor om 
blodigeln på svenska därför har jag också använt  källor på engelska.  
 
En av källorna som rapporten baseras på är  boken Jordens djur,13 ryggradslösa 
Djur(1996) av Bonniers uppslagsverk. Denna bok anses vara bland den bästa böckerna 
intrnationellt enligt Jens Wahlstredt som var generalskekertarae i värdsnaturatufonden 
WWF. Den ger mycket information om blodigelns kropp.  
 
En annan källa som används är boken Djuren i världens natur Ryggradslösa( 2001) av 
Voitto Haukisalami et al (2001) som är neutral och har detaljerad information om 
blodigelns anatomi och fysiologi och hur den förökar sig. Den enda saken som inte är bra 
med ovannämnda böckerna är att de saknar detaljerad beskrivning av blodigelns livscykel,  
särskilt fortplantnings stadier, och deras rörelser i olika omgivningar. De är ganska 
gamla källor men ändå pålitliga. 
 
 För att beskriva hur blodigeln förflyttar sig hänvisades i rapporten till ett försök som gjorts 
av Cynthia Harley (som är professor på the California Institute of Technology, USA) 
tillsammans med sina studenter. I rapporten “Discontinuous locomotion and prey sensing 
in the leech” (2013) berättas om hur blodigeln rör sig medan den jagar sin byte i vatten och 
på land. 
 
När det gäller  blodigelns livscykel, särskilt hur de förökar sig användes artikeln “ Life 
cycle of leech” i den vetenskapliga webbsidan Sciensering  av Meg Campbell som är 
tillfällig då den har neutral referenslista. En annan källa som också  beskriver blodigelns 
livscykel men koncentrerar sig mer på hur den får sin näring är artikeln “ Iglar” av Didrik 
Vanhoenacker, en jourhavande biolog. Den är publicerad på Naturhistoriska museets 
webbsida. Den ovannämnda källan är ganska pålitlig då den ger information och inte 
verkar vara vinklad.  
 
De sista två källorna som denna rapporten är byggd på är artiklarna “Leech”(2011) och 
“Leeching” (2018) av Encyclopædia Britannica som är en känd engelskspråkig 
encyklopedi. Denna webbsida är neutral när det gäller  att publicera vetenskapliga artiklar. 
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3-RESULTAT 
 
Blodigeln (Hirudo medicinalis) tillhör 
stammen ringmaskar som är kända för att 
ha en lång och clyndiska kropp som består 
av segmenter. Ur ringmaskar tillhör 
klassen clitella och underklassen iglar som 
är besläktade med daggmaskar och sedan 
ordning  och familjen hirudinea. (Jorden 
djur,13 ryggradslösa, 1996)  
  
Många tror att iglar är blodsugande djur 
men det är inte sant då de flesta av iglar 
äter helt andra små djur såsom insekter, 
maskar och snäckor. Blodigeln är har 
segmenter, det kan vara ett tecken på 
utveckling ur ringmaskar då denna 
egenskap leder till att varje segment 
fungerar som ett självständigt del  i djuren 
som innehåller sitt eget nervsystem, 
blodkärlsystem och sekretionsorgan.                        Figuren 1 visar blodigelns anatomi:Kroppen  
Med andra ord kan man säga att                                     består av segment och börjar och slutar med 
blodigeln har 32 hjärnan då huvuddelen består           sugkoppar. Djuret är hermafroditer.  
av 6 segment, kroppsdelen av 21 medan bakdelen      
 av 7 segment. Dessutom kan kroppshålan som blodigel har 
fungera som ett stöd eftersom djuren inte behöver 
 inte något skelett medan huden är täckts av ett ämne som  
minskar djurens uttorkning. Djuren har svartbrun rygg medan 
 undersidan av kroppen är gröna. Sensoriska organ som  
finns på huvudet ger stor möjlighet blodigeln att  känna 
 förändringar i ljusintensitet, temperatur och vibration.  
Andningen sker genom huden. 
 ( Hakualsalmi et al. 2001,214-226) 
  
3.1 Hur får blodigeln sin näring? 
 
Blodigeln lever i sötvatten och trots att den har ungefär 5 par ögon 
som sitter framänden kan den inte se så bra. Det som hjälper den att hitta ett värddjur är att 
den känner värmestrålningen som kommer från däggdjuren. Dessutom attraheras den av 
särskilda  dofter som utsänds av värddjuren såsom svett. I tidigt ålder nöjer blodigeln sig 
med  att suga blod från snäckor och grodor men när den blir vuxen börjar den suga  
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 Det som är intressant med blodigeln är att den har en sugskål i framänden och i mitten 
finns en munöppning som inuti  har tre käkar i  Y-form och dessa käkar har små tänder 
som hjälper blodigeln  att skära värddjurens hud.  
 

      Bakänden består av en sugskål för att ge blodigeln balans när den suger blod. Även om 
blodiglar kan tränga in i ett värddjurs hud och absorbera en stor mängd blod, till och med 
fem gånger sin vikt, är denna process inte alls smärtsam då blodiglarna producerar 
bedövningsmedel. Dessutom utsänder käkarna ett vitt ämne som kallas hirudin som hindrar 
blodet att kolagera tills blodigeln känner sig mätt. Därför kan man märka att även om man 
tar bort blodigeln från kroppen så rinner blodet tills man ta bort det vita ämnet från såret. 
Det  utsugna blodet lagras i blodigelns tarm som består av elva påse som kan hålla kvar 
blodet upp till ett år utan att det koagulerar. ( Vanhoenacker, 2017) 

 
I blodigelns tarm finns symbiotiska bakterier som hjälper blodigeln att smälta mat och 
omvandlar den till mindre ämnen såsom vitaminer. Antalet bakterier som smälter maten 
beror på hur mycket blod som hade sugits ut. I vissa fall kan blodigeln suga blod så att 
vikten ökar med tio gånger och då kan blodigeln leva på detta blod som finns i tarmen mer 
än ett år. ( Hakualsalmi et al. 2001, 214-226) 
 
3.2 Hur förflyttar den sig? 
 
 
Blodigeln består av välutvecklade muskler 
som hjälper den att förflytta sig. Den har 
också en särskild muskel i ryggen och på 
baksidan av kroppen så att blodigeln kan 
andas och simma på samma gång. 
Eftersom blodigel lever huvudsakligen i 
vatten men också på land rör den sig på 
olika sätt beroende på var den befinner sig.  
( Cynthia M. Harely et al, 2013)  
 
 

                                                                     Figuren 2: att krypa och simma är sätt  
                                                                              som blodigeln rör sig på. I 2,A ser man hur  

                                                                 den kryper på land och i 2,B hur  
                                                                                      den simmar. Blodigeln på bilden går åt höger. 
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    Krypning (crawling)  
 När blodigeln rör sig  på land fäster den sin bakändas sugkopp på underlaget, sedan 
sträcker sig halva kroppen framåt tills den främre sugkoppen fäster på underlaget. Sedan 
släpps bakändans sugkopp och kroppen drar ihop sig så att bakändan också kommer 
framåt. På detta sätt fortsätter den röra sig med sina omväxlande sugkoppar på underlaget 
tills den når sitt mål. Figuren 2,A visar denna process.  
  
Simning (swimming) 
I vatten rör sig blodigeln i en vågrörelse i en särskild sinusformad rörelse som påminner 
om hur ålen simmar. Processen börjar då den använder de stenar som finns runt vattnet 
som starthjälp med sin sugskål för att ta fart mot vattnet. Man har gjort en undersökning för att 
ta reda om blodigeln använder kontinuerlig uppföljning för att jaga bytet eller de får bra 
bild av bytets plats med sitt byte. Den sistnämnda tekniken används av blodigeln eftersom 
den har bara 1000 nervceller alltså den orkar inte simma och uppdatera bytets senaste plats 
samtidigt. Dessutom visar undersökningen att simning hindrar blodigeln från att få tydlig 
information om bytets plats medan det är lättare när blodigeln kryper trots att simning är 
lättare. ( Cynthia. M. Harely et al, 2013)  
 
 3.3 Vad har blodigel för fortplantningsstrategi? 
 
Blodiglar är hermafroditer alltså den har både honliga och hanliga organ. Förökning sker 
när två blodiglar parar sig genom att en av dem blir spermiegivare medan den andra 
spermitagare. Sädesblåsan är det hanliga organet och den fungerar med sin öppning som en 
penis som har funktionen att sända ut spermier genom  huden till den andra partnerns 
honliga könsorgan, äggstockarna och efter detta befruktas äggen. Ibland sker inte 
förökningen direkt, istället lagras spermierna. Själva fortplantningsprocessen händer bara 
två gånger i blodigelns liv trots att den lever upp till 15 år. Sedan läggs de befruktade 
äggen i en kokong som utsöndras av clitellum. När kokongen är färdig fäster blodigeln den 
i en främmande kropp. I vissa fall läggs kokongen på en sten, blad eller på en fuktig plats. 
Efter några veckor börjar ungarna att ta sig mot vattnet och det är runt  juli månad. Det är 
viktig att veta att blodigeln är ett epimorft djur, vilken betyder att den inte genomgår en 
genomgripande förändring under tillväxtstadierna, t,ex blodigelungar har samma 
segment under hela sitt liv till skillnad från daggmaskar som får exte segment ju 
äldre de blir.( Campbell, 2018) 
 
3.4 Hur påverkar blodigeln och människan varandra? 
 
Förhållandet mellan människan och blodigeln har en lång historia särskilt inom medicinen 
och detta ledde i sin tur  till att blodigeln blev den mesta kända av alla iglar. Det första 
beviset på användning av blodigel i medicinen var i sanskrit skrifterna från de forntida 
indiska läkarna Caraka och Suśruta i början av vår tideräkning.  
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Galen (AD 129 - ca 216), den grekisk-romerska läkaren, var den första som förordade att 
blodiglar skulle användas för åderlåtning i Europa. ( The Editors of Encyclopaedia Britannica, 
2018)  

  
På 1800-talet uppnådde användningen av blodiglar för åderlåtning sin högsta grad särskilt i 
Europa och Amerika. På den tiden trodde många att när man blir sjuk så måste man ta bort 
en del blod för att få balans och bli friskare. Detta ledde till att man  använde dem för att 
behandla många sjukdomar såsom psykisk sjukdom, kikhosta, gikt, hudsjukdom, tumörer 
och till och med huvudvärk då man la några blodiglar på huvudet så att de sög blod. (The 
Editors of Encyclopaedia Britannica, 2011) 
Blodiglar är ursprungligen från Asien men de 
spred sig sedan till olika kontinenter och nu finns 
de i hela världen. Blodiglar var så populära i 
Sverige att ungefär 800,000 transporterades 
utomlands under 1850-talet och man kunde köpa 
de på apotek. Trots detta är blodigeln och andra 
smådjur nu en hotad art i hela världen eftersom 
deras naturliga platser såsom dammar och  
sjöar blir förstörda i vissa länder. 
(Vanhoenacker, 2017) 
 
På grund av olika tjocklek mellan venerna och 
artärerna, växlar inte blodet ordentligt mellan 
dem efter det att kärlen är anslutna och venen 
komprimeras, så koldioxid ackumuleras och 
vävnaden börjar bli blå, vilket leder till att 
patienten dör om detta problem inte löses. Här 
hjälper blodiglar att avlägsna gammalt blod hela 
tiden och fungera som en artificiell ven tills nya 
vener börjar fungera.  Detta inkluderar deras 
användning vid återimplantation av                            Figuren 3:  Latorofi som visar åderlåtning av  
amputerade fingrar, om endast artärerna fungerar.     en patient,okänt datum, National Library. 
( The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018)  
 
  
4- DISKUSSION 
 
Utifrån ovan nämnda källor kan man säga att blodigeln (Hirudo medicinalis) tillhör 
underklassen iglar som anses vara en oattraktiv art på grund av att man tror att alla arter 
som tillhör underklassen iglar är blodsugande djur. Men det är inte sant. Tvärtomt är det 
bara blodigeln som suger blod för att överleva. Den lever på sötvatten och tillhör stammen 
ringmaskar som är känd att har segmenten.  
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      I ( Hakualsalmi et al. 2001,214-226) beskrivs att blodigelns kropp består 32 segment 
såsom andra klasser och de fungerar på ett självständigt sätt såsom 32 hjärnor. Detta kan 
var ett skäl till att varje segment har sitt eget blodkärl, nervsystem osv som i sin tur leder 
till att muskelrörelser minskas så att blodigeln inte förlorar så mycket energi för att röra 
sig, äta och föröka sig och att den inte har något skelett. Med andra ord ringmaskar som 
blodigeln tillhör är mer utvecklade än de maskar som inte  har segment, för segmentering 
är en egenskap också hos leddjur som har uppdelade kroppar. När det gäller blodigelns hud 
är den mjuk och täcks av ett särskilt ämne som skyddar den från uttorkning men dock  är 
blodigeln beroende av vatten. Andningsorgan hos blodigeln är huden. Trots att den har den 
5 par ögon kan den inte se så bra. Det finns sensoriska organ på huvudet som hjälper 
blodigeln att känna de förändringar som sker i omgivningen såsom förändring av 
temperatur och ljusintensitet. Man kan konstatera att dessa djur är nattaktiva. 
 
 I likhet med detta nämns i( Vanhoenacker, 2017) att blodigeln kan känna värmestrålning 
och särskilda lukter såsom svett som däggdjur utsänder. Men det är viktigt att veta att även 
om blodigeln inte har  larvstadier så suger den däggdjurs blod i vuxentid medan i ungtid 
nöjer den sig med att suga blod från fiskar, paddor och smådjur. Blodigeln är anpassad att 
suga blod så munnen ligger på undersidan av framänden som är en sugskål och den består 
av tre käkar i Y-form och i varje käke finns många vassa tänder. Med andra ord, detta djur 
är format att suga blod så att värddjuren är omedvetna om det genom att den bedövar den 
sårade delen av huden. Dessutom nämn det också i källan att i blodigelns saliv  finns det 
“hirudin”, ett ämne som hindrar att blodet koagulerar under sugningssprocessen. Blodigeln 
kan suga blod upp till fem gånger sin vikt  genom att tarmen består av 11 par blindsäckar 
som i sin tur hjälper parasiten att inte behöva äta något på mer än ett år då blodet inte 
koagulerar i tarmen. När det gäller ämnesomsättning hos blodigeln finns det symbiotiska 
bakterier i tarmen som omvandlar blodet till mindre näringsämnen såsom vitaminer. Detta 
betyder att blodigeln kan inte leva utan bakterierna som har särskild enzymer för att smälta 
maten. Liksom blodigeln är ett rovdjur är den också ett byte av många djur såsom fiskar 
och fåglar. 
 
När vi  tar närmare  blick på blodigelns kropp kan vi se att den har komplexa muskler som 
bidrar till att den rör sig på ett speciellt sätt beroende på i vilken miljö den befinner sig. 
Dessa muskler finns huvudsakligen på ryggen och baksidan av kroppen. I vatten simmar 
blodigeln  på ett vågrörelse sätt medan på land kryper den genom att omväxla sugkopparna 
som finns på framänden och bakänden.  
 

  Men det som är är intressant enligt källan (Cynthia. M. Harley et al, 2013) är att vid 
simning är det svårt för blodigeln att bestämma värddjurets plats då det rör sig 
eftersom blodigeln har bara 1000 nervceller. Med andra ord kan den inte simma och 
uppdatera värddjurets senaste plats samtidigt medan när den rör sig på landet är 
lättare. Orsaken är att simning är snabbare än krypning trots att det är lättare.   
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 Som det har sagts tidigare har blodigeln inte larvstadier, alltså det händer inte stora 
förändringar i dess liv. Den har samma antal segment som i sin ungtid hela livet medan den 
besläktade arten, daggmask, upplever en ökning av antalet segment ju äldre den blir. En 
annan sak som nämnts är att blodiglar är hermafroditer, alltså den han både hanliga och 
honliga könsorgan men de förökar sig ändå sexuellt. Detta beror på att den ena blodigeln 
uppför sig som en hona medan andra som en hane. Spermier överförs från det ena djuret 
till äggstockarna hos det andra genom huden. När ägg befruktas läggs de i en kokong som 
sen fästs på framänden av den honliga blodigelns kropp. Sedan läggs den på en plats med 
fuktigt atmosfär. Det är känt att blodigelns ägg kläcks under sommaren medan förökningen 
sker på våren.  
 
Blodigeln har en intressant och lång historia med människan då den har använts för 
åderlåtning under 1900-talet. Denna typ av behandling användes för alla möjliga 
sjukdomar eftersom människor hade fel uppfattning om kroppen. Det kan vara anledning 
som medförde att så många blodiglar transporterades till olika länder i Europa och att de 
blir hotad art. Dessutom att förstöra blodigelns miljö har lett till att denna missgynnade art 
är hotad i hela världen. Nuförtiden använder man blodigeln för operationer och 
transplantationer när  man försöker läka blodkärl. I sin helhet hotar inte blodigeln 
människor men sällan kan det sker att man får infektion i den plats i husdelen som den bet.  
 
5- SLUTSATSAR 
 
Blodigeln tillhör stammen ringmask och den är en segmenterad parasit som inte har 
utskott. Den är ett djur som är utformat för att suga blod genom att den har många 
strategier och utrustningar i kroppen. Detta anses vara en anpassning till miljön för att 
överleva. För det första, blodigelns kropp har segment som arbetar som kopplade apparater 
och i varje ände av kroppen finns det två sugkoppar som hjälper djuret att röra sig. Kort 
sagt, blodigelns rörelse baseras på de muskler som kroppen består av och den har en 
fantastisk förmåga att sträcka sig. Eftersom den lever både på land och i vatten är rörelser 
annorlunda då fungerar musklar på olika sätt. På land använder den sugkoppar då den 
fäster ena sugskålen på underlaget och sedan omväxlar med den andra medan i vattnet rör 
den sig som ålen alltså med en vågrörelse. Blodiglar är hermafroditer  och detta är så 
viktigt för fortplantningen då varje blodigel kan vara hona eller hane särskild som denna 
art är hotad. Men att de förökar sig sexuellet kan betyda att vissa egenskaper gynnas och 
överförs till kommande generationer. När det gäller matspjälkning hos blodigeln har de 
vissa sorters bakterier som har exakta enzymer för att spjälka blodet och utan dem kan de 
inte leva. Trots att denna art är  oattraktiv art enligt vissa människor har de stor betydelse 
för medicinen då de användes för åderlåtning  under 1900-talet och nuförtiden använder 
man dem för transplantationer när man läker blodkärl.  
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