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 مورد هایگروه بین را وزن و طول کمترین قورباغه خون با شده تغذیه زالوهای ازبه دست آمده  هایکوکون

 گاو خون از شده تغذیه زالوهای در بقا و درصد تفریخ زادآوری، درصد (. میزانP<10/1)دادند  نشان آزمایش
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مقدمه

 در بسزایی نقش آبزیان و هاآباز دیرباز 

زالو . اندداشتهدیگر  موجودات و بشر حیات تداوم

چند سالی آید و یک جانور آبزی به شمار می

توجه زیادی  آنی هاگونهاست که به برخی از 

 زالوها (.Michalsen et al., 2003)شود یم

 یاگونه تنوع حلقوی یهاکرمدیگر  نسبت به

 گونه 511 حدود و تاکنون دارند کمتری بسیار

 ,Boris and Peter) است شده شناخته زالو

گونه زالوی  0دنیا از  در متداولبه طور (. 2008

 ویزال ازهستند  عبارت که شودیم طبی استفاده

 (،Hirudinaria manillensis)دور  خاور طبی

 زالو (،Hirudo orientalis) ایرانی طبی زالوی

 زالو (،Hirudo verbenaصغیر ) آسیای طبی

 و ملک)( Hirudo medicinalisاروپا ) طبی

 ,Utevsky and Trontelj ؛0320خدادوست، 

2005.)  

تکثیر و پرورش زالوهای  در رابطه با تغذیه و

بررسی  است مانند انجام شده مطالعاتیطبی 

تغییرات فصلی در فراوانی و چرخه زندگی زالو 

 در شمال ایران )دارابی H. orientalisطبی 

( که به عوامل مهم محیطی 0320، داراستانی

درجه حرارت و تراکم یا پوشش گیاهی  مانند

به بررسی  (0329) فرآبزی پرداخت. جعفری

 یشناسی گنادهای زالوو بافت چرخه زندگی

و بررسی اثر شرایط  H. orientalisطبی ایران 

مختلف در کشت و پرورش آن پرداخت. 

به بررسی  0323همچنین جدیدفر در سال 

                 امکان پرورش آزمایشگاهی زالوی طبی

H. medicinalis ها و با استفاده از جیره

های غذایی مختلف پرداخت. قبادی افزودنی

                  ن زالو طبی( به مطالعه تکوی0320)

H. orientalis  از مرحله تشکیل پیله تا

رسیدگی غدد جنسی را مورد بررسی قرار داد. 

در رابطه با مقایسه رشد و بقای دو جمعیت 

توسط سرگلزایی  H. orientalisزالوی طبی 

که در این مطالعه تاثیر دو شد پرداخته ( 0326)

   مهم نور و تغذیه روی تکثیر و پرورش  عامل

و  بررسی شد. گنجوی H. orientalis گونه

ارتباط بین ساختار کیسه  (0329همکارانش )

در زالوی طبی را بیضه با طول، قطر و وزن بدن 

H. orientalis سنجی بر اساس مطالعه ریخت

هدف از این  بررسی کردند کهشناختی و بافت

بین خصوصیات بدن  مطالعه یافتن ارتباطی

های زالوی طبی یا ساختار کیسه بیضه و خوشه

. با توجه به مطالعات باال، در هیچ اسپرمی بود

کدام تغذیه زالو با خون به طور مستقیم از خود 

و  Zulhisyam. جانوران انجام نشده است

 جیرهشدت نور، دما و  اثر (9100همکارانش )



 [621] 6411(، 4)9 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان:          Hirudo orientalisاثر نوع خون بر میزان زادآوری زالوی طبی  

 

را  .Hirudinea sp مثل دیبر عملکرد تول ییغذا

مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان 

های غذایی تاثیر مطلوبی داد که استفاده از جیره

و میزان  شتهای زیستی زالو ندابر شاخص

داد ها را تا حد زیادی کاهش بازدهی این شاخص

(Zulhisyam et al., 2011)ایمطالعهر . د 

Ceylan  اثر تراکم ( 9102)و همکارانش

زالوهای مولد بر میزان بازدهی تولیدمثل و بقا 

به  و ندپرداخت H. verbena Carenaزالوهای 

د که هر چقدر تعداد زالوهای ناین نتیجه رسید

بیشتر باشد باعث مشکالتی  در بستر آنهامولد 

های دورهطول افزایش  ها،کاهش کوکون مانند

مرگ و میر کاهش تعداد و  ،تولید نوزادان زالوها

 یادمطالعات  در بیشتر. شودنوزادان زالوها می

از خون استخراج شده جانوران  هازالو ،شده

. اما در این پژوهش تغذیه زالو ندبودتغذیه شده 

صورت  ،با تماس مستقیم جانوران مورد آزمایش

 یجهان گسترده تجارت علت گرفت. از طرفی به

 حد بیش از یآورجمع اخیر، یهاسالدر  زالو

 هاییتفعال توسعه طبیعت، از طبی زالوی

 طبیعی هاییستگاهز رفتن ینب از کشاورزی،

 انقراض خطر شیمیایی، سموم از استفاده و زالوها

طبی را  یزالوها یژهبو زالوها جمعیت از بسیاری

همچنین  .(IUCN, 1993است ) افزایش داده

 را وزال ،المللیینب تجارت کنوانسیون 0235در 

 انقراض خطر ی در معرضهاگونه فهرستدر 

 پرورش و تکثیر .(CITES, 2006داد ) قرار

 جبران ی حفظ بقا وهاروشمصنوعی زالو یکی از 

است. هدف از این  هاگونه این جمعیت کاهش

 های مختلفثیر نوع خون گونهات بررسی مطالعه

 H. orientalisی طبی جانوری در زادآوری زالو

 بوده است. های تولیدمثلی آنو برخی از شاخص

 

 هاروش و مواد

 Hirudo طبی یزالو 21 پژوهش، این در

orientalis مرکز تحقیقات و پرورش  از مولد

در  وشد  خریداری( تهران)آب وارنا  زالو هفت در

آزمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی تهران به مدت 

ای بر زالوهاابتدا  گرفت. قرار بررسی ماه موردسه 

 آزمایشگاه محیط در هفته یک مدت به سازگاری

 بدون آب با هاآن 0/0 که لیتری 0 ظرف 3در 

 درجه 90 دمای در شده بود پر شهری کلر

ساعت 09) آزمایشگاه نوری دورهگراد و در یسانت

شدند  نگهداریساعت تاریکی(  09روشنایی و 

(Zhang et al., 2008 .)تغذیه از بعد و قبل 

 به الزم. وزن شدند دیجیتال ترازوی با زالوها

 جانوران خون از مستقیم زالوها که است یادآوری

 کردند. بدین یک بار تغذیه( قورباغه و مرغ گاو،)

منظور از یک گاو و چند مرغ و قورباغه استفاده 

شد که بعد از تغذیه مرغ و قورباغه تلف شدند. 
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 یانجرزالوها بیشتر از نقاطی که خون بیشتری 

 .(0 شکلداشت متصل می شدند )

 طول روز 31 با توجه به این که حدود

 این در شود، هضم شده غذای خورده تا کشدیم

شدند و  جدا شده بندی و بیمار زالوهای مدت

از  پس. یادداشت شد بررسی و تلفات میزان

 فاز وارد زالوها غذا، و هضم روز 31 گذشت

 01برای این منظور هر  شدند و گذاریکوکون

 مترییسانت 30×30×00 زالو به یک ظروف

درجه  31در شیب  هاظرفانتقال داده شدند. 

ها آن برای بسترسازی به خزه و قرار گرفت و آب

ی که آب در یک سمت و طور بهاضافه شد 

در سمت دیگر قرار گرفت. خزه قبل از  هاخزه

ی شد. سپس  ضدعفوناستفاده با آب شسته و 

دور تا دور ظرف با توری پوشانده شد تا از   

 زالوها دو ماه طی .جلوگیری شود زالوهاخروج 

 هاکوکون سپس (.9 شکل)کردند  تولید کوکون

شد. ها یادداشتآن تعداد و یآورجمع

 

   

 

 .قورباغه( پ ؛مرغ( ب؛ گاو( الف .جانوران خون از زالو تغذیه :0 شکل
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 گذاری زالوها: ظروف کوکون2شکل 

 

 با ترتیب به هاکوکون قطر وزن، طول و

 با کولیس و 1110/1 دقت با دیجیتال ترازوی

( 3شکل شد ) یریگاندازه متریلیم 0/1 دقت

(Ceylan et al., 2017.) 

 

 

 ها: کوکون3شکل 

 

 قرار لیتری 0 یهاظرف درها کوکون سپس

 و شده شسته خزه گرفتند. با قرار دادن مقداری

 هاخزهی الالبهها کوکون ،ظروف داخل نمناک

 ظروف به آب مقداری ،عالوهه گذاشته شدند. ب

 داخل کوکون از خروج از الروها بعد تا اضافه شد

 توری باها ظرف روی گیرند. سپسبقرار  آب

 (.0)شکل شد  پوشانده

 

 : ظروف محتوی کوکون برای تولید الرو0شکل 

 

کوکون  از الروها روز، 93 گذشت از بعد

 خارج آنهاالرو  هایی کهکوکون شدند. خارج

در  .دنقرار گرفت خورشید نور مقابل ،ه بودندنشد

 یک به بودن آماده صورت الروها درالت، حاین 

 با کوکون سپس ند.دشیم متمایل کوکون سمت

 ردنیز خالی  هایکوکون تعدادشد. می باز دست

 (.Ceylan et al., 2017شد ) بررسی گروه هر

، درصد بقا (C)به ازای هر زالو  تعداد کوکون

(SR)  و میزان باروری(B)  به ترتیب از

 Petrauskiene)به دست آمد  3تا  0های رابطه

et al., 2011 .) 

 

 :0رابطه 
 C = NC

 / NL 

CN :؛ تعداد کوکونLN :تعداد زالوهای موجود. 
 

 :2رابطه 

SR (%) = (Nf
 / Ni) × 100 

fN : زنده )نهایی(؛ تعداد زالوهایiN :تعداد کل زالوها 

 )اولیه(
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 :3رابطه 
B = NB

 / NL 

BN :؛ های موجودتعداد زادهLN : تعداد زالوهای

 .موجود

 

  0رابطه از  (F)برای محاسبه درصد تفریخ 

 .(Zhang et al., 2008) استفاده شد

 :0رابطه 
F (%) = (NFC

 / NT) × 100 

FCN :؛ های تفریخ شدهتعداد کوکونTN : تعداد کل

 .هاکوکون
 

ها و مقایسه برای بررسی آماری داده

لیل واریانس حت آزمونهای مورد مطالعه از گروه

آزمون و پس (One-way ANOVAطرفه )یک

Tukey SHD درصد  20اطمینان  حدر سط

(10/1>P )22افزار در نرم SPSS .استفاده شد 

 Microsoftافزار نیز از نرم برای رسم نمودار

Excel 2016 استفاده شد. 

 

 نتایج

 Hirudoزالوی طبی نتایج بررسی تغذیه 

orientalis  ی هاردهاز خون سه جانور از

گاو، مرغ و قورباغه به  شامل مختلف جانوری

آمده است. بر  3تا  0 هایتفکیک در جدول

، میانگین وزن زالوها قبل از 0اساس جدول 

به ترتیب از خون گاو، مرغ و قورباغه تغذیه 

گرم  16/0±10/0و  03/0±53/0، 03/0±55/0

(. اما میانگین وزن زالوها بعد از P>10/1) بود

ترتیب  قورباغه به و مرغ خون گاو، تغذیه از

 23/5±16/0و  92/0±92/01، 19/0±53/00

 مقایسه در بیشتری از گاو خون زالوهاگرم بود. 

از این رو،  .کرده بودند دریافت قورباغه و مرغ با

زالوهای تغذیه شده از خون گاو نسبت به 

زالوهای تغذیه شده از خون مرغ و قورباغه وزن 

 خون تغذیه شده با بیشتری داشتند. زالوهای

خون را دریافت کرده  مقدار کمترین قورباغه

 نهایی آماری وزنبررسی  (.P<10/1)بودند 

نشان  را معناداری اختالف تغذیه( از بعد)زالوها 

 .(0؛ جدول P<10/1)داد 

تعداد الرو و کوکون و  میانگینبیشترین 

در  ترتیب به وزن و طول کوکوننین چهم

 قورباغهو  مرغگاو،  خون از زالوهای تغذیه شده

یجه این نت(. در 3و  9 هایجدول) مشاهده شد

کمترین مقدار میانگین طول، وزن، تعداد  ،هاداده

کوکون و تعداد الرو در زالوهای تغذیه شده از 

در  هاترین مقدار آنشو بی قورباغهخون 

های تغذیه شده از خون گاو به دست آمد کوکون

 (.3و  9های )جدول
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 قبل و بعد از تغذیه با خون گاو، مرغ و قورباغه Hirudo orientalisی طبی : مقایسه وزن زالوها0جدول 

 خطای استاندارد( ±)میانگین 

 بعد از تغذیه قبل از تغذیه هاگروه

 a 03/0±55/0 a 19/0±53/00 خون گاو باتغذیه شده زالوهای 

 a 03/0±53/0 b 92/0±92/01 خون مرغ باتغذیه شده زالوهای 

 a 10/0±16/0 c 16/0±23/5 خون قورباغه با تغذیه شدهزالوهای 

 (.P<10/1های مختلف است )گروهالف معنادار بین تاخروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده وجود ح

 

تغذیه شده با خون  Hirudo orientalisطبی  در زالوهایگیری شده های تولیدمثلی اندازهشاخص: 2 جدول

 گاو، مرغ و قورباغه

 شاخص
زالوهای تغذیه شده با 

 گاو خون

زالوهای تغذیه شده با 

 مرغ خون

زالوهای تغذیه شده با 

 قورباغه خون

 31 31 31 تعداد زالوهای تغذیه شده

 93 90 95 تعداد زالوهای کوکون داده

 00 60 30 هاتعداد کل کوکون

 060 936 009 الروها تعداد کل

 53/0 06/9 00/3 میانگین کوکون هر زالو

 19/0 06/0 30/0 میانگین الرو هر کوکون

 01/0 03/2 53/03 میانگین الرو هر زالو

 

های در گروه Hirudo orientalisهای به دست آمده از زالوهای طبی : مقایسه اندازه کوکون3جدول 

 خطای استاندارد( ±مختلف )میانگین 

 کوکون قطر کوکون وزن کوکون طول هاگروه

 a 01/9±10/96 a 92/1±16/0 a 91/9±19/09 زالوهای تغذیه شده با خون گاو

 b 23/0±10/02 b 02/1±33/1 a 12/0±00/00 زالوهای تغذیه شده با خون مرغ

 c 69/0±19/06 c 09/1±03/1 b 10/0±66/2 زالوهای تغذیه شده با خون قورباغه

 .(P<10/1) مختلف است یهاحروف غیرمشابه در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنادار بین گروه
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به دست های آماری وزن کوکون بررسی

از زالوهای تغذیه شده با خون )گاو، مرغ و  آمده

نشان داد  را قورباغه( اختالف معناداری

(10/1>Pطبق نتایج3جدول  ؛ .)، های کوکون

از زالوهای تغذیه شده با خون گاو به دست آمده 

نسبت به دو گروه دیگر وزن بیشتری داشتند و 

از زالوهای تغذیه شده به دست آمده  هایکوکون

ی هابا خون قورباغه کمترین وزن را در بین گروه

(. همچنین P<10/1) ندمورد آزمایش نشان داد

از زالوهای تغذیه شده دست آمده  بههای کوکون

ر بودند تبلندبا خون گاو، نسبت به دو گروه دیگر 

از زالوهای تغذیه به دست آمده های و کوکون

خون قورباغه کمترین طول را بین  شده با

ه (. بP<10/1) داشتندهای مورد آزمایش گروه

از زالوهای به دست آمده های عالوه، قطر کوکون

معناداری به طوری ن گاو و مرغ شده با خو تغذیه

از زالوهای به دست آمده های قطر کوکوناز 

بیشتر بود شده با خون قورباغه  تغذیه

(10/1>P .) اختالف معناداری اما با یکدیگر

 (.3جدول ؛ P>10/1) نداشتند

 در بقا و درصد تفریخ درصد زادآوری، میزان

 ،21 ،92/00)گاو  خون از شده تغذیه زالوهای

 50/23 ،33/33 ،00/00)مرغ  ،(درصد 92/20

( درصد 63/29 ،66/56 ،05/5)قورباغه  و( درصد

بر این اساس  با هم مقایسه شدند. 0 شکلدر 

بشترین میزان باروری، درصد بقا و درصد تفریخ 

ه بدر زالوهای که از خون گاو تغذیه کرده بودند 

دست آمد.
 

 

تغذیه شده از خون گاو، مرغ  Hirudo orientalis: میزان باروری، درصد بقا، درصد تفریخ زالوی طبی 0 شکل

. حروف غیرمشابه در هر شاخص نشان دهنده وجود اختالف معنادار خطای استاندارد( ±)میانگین  و قورباغه

 (.P<10/1های مختلف است )بین گروه
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 بحث

ثیر نوع خون ات این پژوهش با هدف بررسی

ی جانوری در زادآوری زالو های مختلفگونه

ات آن بر و تاثیر Hirudo orientalisطبی 

تعداد تخم در هر های تولیدمثلی مانند شاخص

کوکون، اندازه کوکون و وزن کوکون انجام شد. 

 زبانانیاز م یاگسترده فیطدارای  یطب یزالو

و پستانداران  ستانیپرندگان، دوز، یمانند ماه

(. از طرفی Elliott and Dobson, 2015) است

متفاوت نیز  زبانیموجود در خون م یمقدار انرژ

 یانرژ یپستانداران داراکه خون  طوریه باست. 

ست ا ستانینسبت به خون دوز یشتریب

(Merila and Sterner, 2002). یمحتوا 

بر  یبه طور مثبت زبانیدر خون م شتریب یانرژ

ذارد. گ یم ریثات طبی یمثل زالوهادیعملکرد تول

با خون قورباغه، هم  سهیبه عنوان مثال در مقا

 زانیشود و هم میکوتاه م یزمان بلوغ جنس

با خون  که طبی یزالو تیدر جمع یبارور

 .یابدشده است، کاهش می هیپستانداران تغذ

دارد از متفاوتی بر زالوها  اتثیرارژیم غذایی ت

 و کوتاه شدن جمله باعث کاهش یا افزایش رشد

 (.Sineva, 1994)شود دوره تولیدمثلی می

Sawyer  گزارش داد انرژی  0236در سال

مین شده از خون پستانداران در زالو باعث ات

ه شود. تغذیکوتاه شدن دوره تولیدمثلی آنها می

زالو با خون دوزیستان به علت کاهش سطح 

رشد را کاهش و زمان رسیدن به  ، میزانانرژی

 ,Andrew) دهدبلوغ جنسی را افزایش می

1965 .) 

Ceylan همبستگی (9105) همکاران و 

 زنو و کوکون تعداد با مولد وزن بینرا  یمثبت

 کردند. نتایج مطالعه الرو گزارش تعداد با کوکون

بررسی  یید کرد. دراحاضر نیز این مطلب را ت

 دبودن شده تغذیه گاو خون از که زالوهایی حاضر،

 قورباغه و مرغ خون از که زالوهایی نسبت به

 Davies) کردند وزن بیشتری داشتند تغذیه

and Mcloughlin, 1996 .)موضوع این 

 تغذیه مرغ خون از که زالوهایی در همچنین

 خون از تغذیه شده زالوهای به نسبت شدند

 هایکوکون شد باعث امر این. شد دیده قورباغه

  .دشو تولید بیشتر الرو تعداد با ترینسنگ

ثیر مهمی بر بقا یا زنده ماندن انوع تغذیه ت

(. در Zapkuvene, 1979a,bزالوها دارد )

( و کمترین درصد 21حاضر، بیشترین ) مطالعه

( درصد بقا در زالوهایی مشاهده درصد 66/56)

شد که به ترتیب از خون گاو و خون قورباغه )که 

( شودجانوران خونسرد محسوب میجزء گروه 

Mcloughlin (0226 ) و Daviesتغذیه شدند. 

گزارش کردند که خون پستانداران مواد غذایی 

و کالری بیشتری نسبت به خون دوزیستان در 
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  . همانند مطالعهدهداختیار زالوها قرار می

این موضوع را  نیز دیگر حاضر، پژوهشگران

 Andrew, 1965; Wilkin) نداهکرد گزارش

and Scofield, 1991; Sineva, 1994; 

Negm-Eldin et al., 2012). 

       در این بررسی میانگین تعداد، وزن، طول 

      های تغذیه شده از خون گاو و قطر کوکون

های تغذیه شده از خون مرغ و نسبت به کوکون

 و همکاران Petrauskieneقورباغه بیشتر بود. 

 و همکاران در سال Ceylanو  9100در سال 

       یانگین تعداد کوکون را در زالویم 9100

H. orientalis 32/15±1/3  91/3±13/0و 

یبا تقر( 00/3گزارش کردند که با مطالعه حاضر )

فر جعفری همخوانی داشت. ولی طبق مطالعه

 گونه ینهم( میانگین تعداد کوکون در 0329)

 33/9±60/1که با خون گوسفند تغذیه شده بود 

ت تفاو اضرحمطالعه های گزارش شد که با یافته

 فمختل هایگونه در کوکون تعداد دارد. میانگین

است. میانگین تعداد کوکون در  متفاوت

به  H. medicinalisو  H. verbenaهای گونه

گزارش شد  1/0±02/32و  1/3±92/02ترتیب 

(Petrauskiene et al., 2011). 

( میانگین وزن، 0329) فرجعفری مطالعهدر 

طول و قطر کوکون زالوهای تغذیه شده از خون 

و  90/90±00/1، 13/0±16/1گاو به ترتیب 

 بود. در بررسی حاضر، میانگین 31/1±93/09

 خون شده از تغذیه هایکوکون قطر و طول وزن،

 و 10/96±01/9 ،16/0±92/1 به ترتیب گاو

شد که تفاوت چندانی  محاسبه 91/9±19/09

 سرگلزایی در مطالعهاما شود. ینمآنها دیده  در

میانگین وزن، طول و قطر کوکون  (0326)

تغذیه شده با خون گاو  H. orientalis زالوهای

و  06/09±09/1، 60/1±19/1به ترتیب 

اضر حمطالعه نتایج  گزارش شد. 30/1±60/0

 قطر و طول وزن، نشان داد که میانگین

مرغ  خون از شده تغذیهزالوهای  هایکوکون

قورباغه  از خون تغذیه شدهزالوهای نسبت به 

 ترخاطر بااله بیشتر بود و علت آن ممکن است ب

در خون مرغ نسبت به خون  گلوکزبودن میزان 

 (. Ceylan et al., 2017) قورباغه باشد

زالوهای مطالعه حاضر نشان داد در مجموع، 

ه تغذی تغذیه شده از خون گاو نسبت به زالوهای

ی قابل توجهبه طور شده از خون مرغ و قورباغه 

 یالرو، باروری و درصد بقا و تولید کوکون

. این اختالف احتماال به اختالف بیشتری داشتند

در حجم خونی که زالوها از گاو گرفتند و میزان 

ترکیباتی که در خون گاو نسبت به دو جانور 

یه تغذ یزالوها. شودمربوط می دیگر وجود دارد

شده از خون مرغ و قورباغه به ترتیب در رتبه 

 نیادر نتیجه  دوم و سوم اهمیت قرار داشتند.
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 یرا برا یاطالعات ارزشمندتواند میها افتهی

پرورش زالوهای طبی  ییغذا یهارهیتوسعه ج

رد و عملک نهیرشد به یبرا یاهیفراهم کند که پا

 خواهد بود. زالو مثلدیتول
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Abstract  

The main objective of this study was to investigate the effect of blood type of 

different animals on leech reproductivity, egg numbers, size and weight of each 

cocoon. To do this, three different blood types of a cow, hens and frogs were 

studied to measure the rate of medicinal leech Hirudo orientalis reproduction. 

According to statistical analysis, there was a significant difference between leech 

final weights (after feeding) (P<0/05). Leeches consumed more blood from cow 

compared to hens and frogs. They also consumed the least amount of blood from 

frogs. Results revealed that the cocoons obtained from leeches fed with cow blood 

were heavier and longer than that of other two groups while, the leeches fed with 

frog blood showed the lowest weight and length among the experimental groups 

(P<0.05). Reproduction, survival and hatching rate in leeches were, respectively, 

15.29, 90 and 95.29% for cow blood, 11.44, 83.33 and 93.75% for hen blood and 

7.17, 76.66 and 92.68% for frog blood. The results of this study indicated that the 

type of blood can affect the reproduction, survival and hatching rate in leeches. 

Based on the results of this study cow blood is recommended for leech 

cultivation. The results achieved in this study can be used in the leech breeding 

industry. 
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