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İÇ ORGANLARIN YAPI ve İŞLEYİŞİ

(ANATOMİ VE FİZYOLOJİ)
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KAS SİSTEMİ

 Bir böceğin vücudu içerisinde yüzlerceden

birkaç bine kadar değişen sayıda kas

bulunur.

 Böcek kasları genel olarak

• Enine Çizgili

• Yarı Saydam

• Renksiz veya

• Grimsi kaslardır.
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 Böcek kasları iç çıkıntılara yapışmış ve gayet

kuvvetlidir; bir çok böcek, ağırlığının 20 misli

bir yükü kaldırabilir.

 Kaslar aynı zamanda segmentlerin birbirine

bağlanmasını sağlar.

 Kaslar genel olarak segmentlere ayrılabilecek

şekilde dizilmiştir. Bunlar, o segmentte bulunan

ağız parçaları, bacaklar v.s. gibi organların

hareketini sağlar.
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SİNDİRİM SİSTEMİ
 Vücudu baştan 

sona kadar kat eden 
sindirim sistemi;

 Ön (Stomodaeum)

 Orta (Mesenteron)

 Art Barsak 
(Proctodaeum)

– Ileum (İnce 
Barsak)

– Colon (Kalın 
Barsak)

– Rectum 
(Göden)
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Ağız boşluğu ile başlayan Ön barsak sırasıyla; 

• Pharynx (Yutak)

• Oesophagus (Yemek Borusu)

• Crop (Kursak)

• Proventriculus (Ön veya Çiğneyici Mide)

Ayrıca tükrük bezleri sindirimde yardımcı sıvıyı salgılar;

böceklerin çoğunun tükrüğünde amilaz ve bazı arılarınkinde

intervaz enzimi bulunur.

Sirvisinekler (Culicidae) gibi

kan emen böceklerin tükrüğünde

enzim bulunmaz; buna karşı,

kanın pıhtılaşmasını önleyen

(Antigoagulant) bir madde

bulunur.



6

Kursak: Alınan besinin 

saklanarak çiğneyici 

mideye kısım kısım 

geçirilmesini yarar.

Ön veya Çiğneyici mide:

Besinin ufalanmasını sağlar.

Fakat yüzeyi kitinsel

olduğundan besin absorbsiyonu

olmaz.

Orta barsak veya ventriculus 

(mideye) geçen besin maddesi, 

sindirim için gerekli sıvılarla 

karşılaşır ve yavaş yavaş 

absorbsiyona uğrayarak sindirilir

Art Barsak (Proctodaeum)

İleum (İnce barsak)

Colon (Kalın barsak)

Rectum (Göden)
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 Bazı böcekler aldıkları

selülozlu besinleri sindirecek

enzime sahip değillerdir; bu

nedenle, bunların art

barsaklarında bulunan

mikroorganizmalar sindirim

işini yapar. Örneğin; Termitler

(Isoptera) Termitler (Isoptera)

Diğer bazı böcekler ise, örneğin

yaprakbitleri (Aphididae)

aldıkları fazla miktardaki şekerli

sıvıları art barsaktaki özel bir

kısımda toplayıp dışarı atarlar.

Ergin halde besin almayan böceklerde sindirim sistemi 

gelişmemiştir.
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BOŞALTIM SİSTEMİ

 Bu sistem böceklerin orta

barsakları ile art

barsakları arasına

bağlanmış bir seri, ince

yapılı Malpighi

(Malpigi)

Borucukları’ndan

oluşmuştur.
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Malpigi Borucukları, bir çok işe

yaramaz maddenin kandan alınarak

barsak kanalı vasıtasıyla dışarı

atılmasını sağlar. Atılan bu maddelerin

büyük bir kısmını ürik asit teşkil eder;

diğerleri nitrojenli bazı maddeler, bazı

tuzlar (fosfat ve okzalatlar gibi) ve fazla

sudur.
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DOLAŞIM SİSTEMİ

 Böceklerin dolaşım sistemi vücutlarının dorsaline 
yerleşmiş ve iki kısma ayrılabilen bir boru 
sisteminden oluşmuştur.

 Abdomende bulunan kısım kalp adı ile anılır ve 
bir sıra ufak bölmelerden oluşur. Bu bölmelerin 
yanlarındaki, Ostium adını alan yarıklar kanın 
içeri girmesine yarar. Thorax içerisinde bulunan 
kısım ise uzun bir boru, Aort’dan ibarettir. 
Aortanın sonu çoğunluk baş içerisinde bulunur ve 
ucu açıktır. 
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Böceklerde dolaşım sistemi
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 Böceklerin kanı;

 Soluk kirli-sarı veya yeşilimsidir

 Oksijen veya karbondioksit taşıma görevi yoktur.

 Sindirilmiş besin, hormonlar ile işe yaramaz maddelerin

naklini yapar.

 Böceğin savunmasında rol oynar, deri değiştirmesine

katkı sağlar, yumurtadan çıkışta yardımcı olur.

 Kan sıvısı: Haemolymph

 Kan Hücreleri: Haemocyte

 Vücut Boşluğu: Haemocoele
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 Kalp bölmelerinin pompa gibi çalışması

buralara bağlı kaslar yardımıyla olur.

 Poikilothermal olduklarından, böceklerde 

dakikada kalp vuruşu, bilhassa çevre 

sıcaklığına bağlı olarak, çok değişir; genel 

olarak 30-140 arasındadır; Pupa döneminde 

10-20’ye kadar düşer. 
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Böceklerde oksijenin
vücut hücrelerine
kadar ulaştırılması ve
karbondioksitin dışarı
atılması Tracheae
(trakee) sistemi
tarafından yapılır. Bu
sistem vücut içerisine
yayılmış ince
borucuklardan ibaret
bir şebekedir.

SOLUNUM SİSTEMİ
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SOLUNUM SİSTEMİ

 Trake sistemi dışarı

ile Stigma (Solunum

Deliği) adını alan

delikler vasıtası ile

ilişkidedir.

 Stigmaların açılış

veya kapanışı böcek

tarafından kontrol

edilebilir; bu kontrol,

sinir sistemi yardımı

ile olur.
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 Stigmalardan içeri
giren hava veya
oksijen, solunum
sisteminin uçlarında
bulunan ve
Tracheole adını alan
çok ince (0,2-0,3
mikron çapında)
borucuklara gelir.
Meydana gelen
karbondioksitin
atılması, bu yolun
ters olarak
geçilmesiyle olur.
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Böceklerin dakikada soluk alıp verme sayıları

(Vantilasyon ritmi) çevre sıcaklığına büyük

ölçüde bağlı olmasına rağmen, optimal

sıcaklıklarda oldukça değişiktir. Örneğin;

Lucanus cervus L. (Geyik Böceği)

(Coleoptera)
Locusta sp. (Madrap Çekirgesi)

(Orthoptera)

Dakidada 50-55 defa solur.Dakidada 20-25 defa solur
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 Sularda yaşayan pek çok böcek larvası, solungaç
(tracheal gill) yardımı ile solunum yapar. Solungaçların
yer ve şekilleri değişiktir.

Ephemeroptera

Odonata

Yaprak şeklinde olan 

solungaçlar,   abdomen 

yanlarındadır

Yaprak şeklinde fakat 

abdomen sonunda 

bulunmaktadır
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 Culicid’ler gibi larvaları sularda yaşayan

Dipter’ler de abdomen sonundaki (8.

segmentten uzanan) bir borucuk (sifon), böceğin

su içerisinde bulunmasına rağmen su yüzeyinde

hava almasını sağlar. Pupaları ise baş ve

thoraks’tan uzanan 2 boru yardımı ile hava alır.
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 Sularda yaşayan ve normal tracheae

sistemine sahip bazı ergin böcekler, vücut

yüzeylerinde bir hava kabarcığı taşıyarak

suların derinliklerine inerler ve orada

uzunca bir süre kalırlar.

Dytiscidae (Coleoptera)
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ÜREME SİSTEMİ (EŞEY ORGANLARI)

 Böceklerde üreme çoğunluk eşeyseldir, yani

erkek ve dişi bireyler ayrı ayrıdır.

 Abdomen içerisine yerleşmiş olan genital

(eşey) organlar;

• asıl olarak bir çift eşeysel bez (Testis ve Ovary),

• bunların meydana getirdikleri Sperm veya Ovum’u

çıkarmaya yarayan bir çift kanal (Vasa deferentia ve

Oviduct) ile

• bir son kanal (Ductus ejaculatorius ve Vajina)

• ve bunlara yardınmcı bazı kısımlardan ibarettir.
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Erkek Böceklerin Eşey Organları

•Eşeysel bez, testis

•Bunların 

oluşturduğu spermi 

çıkarmaya yarayan 

vasa deferens

•Spermlerin 

depolandığı 

vesicula seminalis,

•Son kanal, ductus 

ejaculatorius

•Çiftleşme organı 

aedeagus
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Dişi böceklerin Eşey Organları

•Eşeysel bez, ovary

•Bunların 

oluşturduğu ovumu 

çıkarmaya yarayan 

oviduct,

•Son kanal, 

Receptaculum 

seminalis,

•Vagina
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SİNİR SİSTEMİ
 Böcek sinir sitemi baş içerisinde,

 Beyin (supraosophageol ganglion)

 Suboesophageal ganglion

 Sinir Kordonu

 Beyin: Birbiri ile birleşmiş 3 çift gangliondan
yapılmıştır. Bu gangliondan çıkan sinir kolları, bağlı
oldukları gangliona göre sırasıyla; göz, anten ve üst
dudağa gider.

 Suboesophageal ganglion’dan çıkan sinir kolları
ağız parçalarına uzanır. Thorax içindeki
ganglionların kolları ise bacak ve kanatlara,
abdomen segmentlerinden çıkanlar ise bu bölümün
muhtelif kısımlarına gider.
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Böceklerin Sinir Yapısı Anatomik Yapı 

Bakımından;

1. Central (Merkezsel) Sinir sistemi

2. Visceral (İç Organlar) Sinir sistemi

3. Peripheral (Dış Taraflar) Sinir sistemi

 Sinirsel faaliyette cholinesterase (Kolinesteraz)

enzimi önemli rol oynar.

 Fonksiyonların merkezsel oluşu daha azdır. Yersel

(Segmental) refleksler açık olrak görülür. Bir böceğin

başı kesildiği takdirde vücut bir takım fonksiyonlarını

yapabilir.


