
ROVARFIZIOLÓGIA 
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Rovarmorfológiai alapok 
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A rovartest 3 testtájra (tagma) oszlik: 

1. FEJ (caput): 3 pre- és 3 posztorális szelvényből áll, együttesen 
fejtokot (cranium) alkotva 

• felülete régiókra oszlik (sclerit), amiket varratok (sutura) 
választanak el egymástól 



• A rovarfej pozíciójának két 
alap struktúrája: 

• prognat fej (A) 
• a szájszerv előre néz 

• ragadozó rovaroknál tipikus 

 

 

 

 

• opisztognat fej (B) 
• a szájszerv hasi irányba néz 

• növényevő rovaroknál tipikus 
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Rovarmorfológiai alapok 
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Rovarmorfológiai alapok 

A fej páros függelékei a csápok (antennae): 

• 1 pár csáp (tőíz + alapíz + csápostor): 

– homonom csáp (ha csápostor egynemű): 
• fonalas 

– heteronom csáp (ha a csápostorban eltérő 
morfológiájú ízek vannak) 

• bunkós, lemezes, fésűs, serteszerű, 

• fűrészes, tollas, térdes 
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• Tapogatók (palpi) 

– a palpusok szerepe az ízlelés 
és a szaglás 

– 3 fő típusuk: 

– érzékelő palpusok: a csáp 
közelében helyeződnek 

– állkapcsi v. maxilláris 
palpusok 

– alsó ajkai v. labiális 
palpusok 

 

 

Rovarmorfológiai alapok 
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Rovarmorfológiai alapok 

2. TOR (thorax):  

háti /dorzális/ (tergum), hasi /ventrális/ 
(sternum) és oldalsó /laterális/ (pleuron) 
lemezekből áll, amiket rugalmas kutikula köt 
össze 
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A tor függelékei a szárnyak: 
• a szárnyak nem valódi 

végtagok, a tori lemezeket 
összekötő rugalmas kutikula 
kitüremkedései 

• az elülső szárnyak a 
mesothorax a hátulsók a 
metathorax függelékei 

• néhány rovarban a meso- és 
a metathorax összeolvadt a 
nagyobb erőkifejtés, 
hatékonyabb repülés 
érdekében 

• a Diptera rendben a hátsó 
szárnyak giroszkópként 
működő billérekké (haltera) 
(sárga nyíl) redukálódtak 

Rovarmorfológiai alapok 
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A tor függelékei a lábak: 

• minden rovarnak 6 lába 
van, amelyek 5 
szegmensből állnak: 

• csípő (coxa) 

• tompor (trochanter) 

• comb (femur) 

• lábszár (tibia) 

• lábfej (tarsus) 

 

Rovarmorfológiai alapok 

egy ősi rovar lába 

egy ma élő rovar lába 
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• Gyakoribb láb módosulások: 

 

• A, B = futóláb  

• C = fogóláb  

• D = ugróláb  

• E = úszóláb  

• F = ásóláb 

 

 

Rovarmorfológiai alapok 
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3. Potroh (abdomen): 

• a torhoz hasonlóan, minden szegmense 
dorzális szkleritből (tergum) és ventrális 
szkleritből áll (sternum) 

• ezeket a rugalmas, nem szklerotizálódott, 
laterális pleuronok kapcsolják össze 

• az ősi rovartípusoknál még 11-12 szelvény 
különült el, a ma élő fajok között már csak 
igen kevés esetben figyelhető ez meg (pl.: 
ezüstös ősrovar) 

• a természetes szelekció során a szelvények 
száma redukálódott (6-7, Coleoptera, 
Diptera) 

 

Rovarmorfológiai alapok 
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Rovarmorfológiai alapok 

3. Potroh (abdomen): 
• a potroh egyes szegmensei 

teleszkóp szerűen egymásba 
csúsztathatók 

• a nőstények és a hímek 
potrohán egyaránt lehetnek 
függelékek (cerci) 

• hímeknél megfigyelhető a 
köztakaró eredetű fogószerv 
(clasper), ami a nőstény 
megtartásáért felelős párzás 
közben 

• számos rovar nősténye 
tojócsővel rendelkezik  

nőstény hím 



A rovarok köztakarója 
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A köztakaró szerepe, funkciói: 
• meghatározza a test habitusát (külalak, tagoltság, felületi 

mintázat) 
• véd a külső káros  (mechanikai, fizikai, vegyi és biológiai hatások 

ellen 
• szerepe van a rovar víz-, ion- és hőháztartásában, a vegyi 

kommunikációban 
• külső váz (exoskeleton), amely a vázizmoknak eredési és tapadási 

felszínt ad 
 

A köztakaró egyéb szerveknek is fontos eleme: 
• az elő- és utóbél fala, a külső ivarjáratok bélése 
• a légző(légcső)rendszer lényeges alkotórésze 
• részt vesz sok érzékszerv felépítésében 

 



14 

 

 

Részei: 
• hám (epidermis, hypodermis) 
• kutikula (cuticula) 

• prokutikula (procuticula) 
• epikutikula (epicuticula) 

 
A hám (epidermisz) felépítése: 
• egyrétegű, felülnézetben poligonális vagy hexagonális elrendezésű, szorosan 

egymáshoz simuló sejtekkel 
• magassága a testtájaktól és az aktivitástól függően változik; lehet hengeres, 

köbös vagy lapos 
• a sejtek sűrűsége, felületi denzitása: 3-11 ezer mm-2 

• az apikális membránon lapos felszínű membránplakkok 
• a laterális membránokon speciális sejt közötti kapcsolóelemek (dezmoszómák, 

„junction”-ok) 
• a hámsejt bazális membránja sima, lapos 
 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró felépítése 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró szerkezete 

Az izmok kapcsolódási helyei a rovar 

köztakarón (tonofibrillák) 

A rovarok köztakarója 
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A prokutikula felépítése 
Jellemzi: belső vastagabb (200 μm), kitint tartalmazó, a vedléskor részben 
feloldandó, részben levetendő réteg 
Részei: 
exokutikula (exocuticula) 

• sok esetben kemény, merev, sötét és pigmentes felső réteg 
• vedlés előtt képződik, vedlés után általában cserződik; az előző exokutikulát 

vedléskor a rovar leveti 
endokutikula (endocuticula) 

• rendszerint puha, rugalmas, világos, pigment mentes alsó réteg 
• vedlés után képződik; a következő vedléskor a rovar feloldja és alapanyagait 

felhasználja 
mezokutikula (mesocuticula) 

• ritkábban képződő alkotórész, sajátságai hasonlítanak az exokutikuláéhoz, 
amely alatt fekszik 

• vedlés után képződik, majd cserződik, Mallory-festéskor fuchsinofil reakciót 
mutat                             

A rovarok köztakarója 
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A prokutikula kémiai összetétele és finomszerkezete: 
Kitin: 
• a prokutikula 20-60%-a 
• vegyi hatásoknak ellenálló, kemény, hosszú láncokból álló (homo)polimer 
• bioszintézise glükóz molekulákból indul ki; mol tömege: 1-2 x 106 Da 
• N-acetil-β-D-glükozamin (AGA,C8H13O5) alapegységekből épül fel béta (1-4-β) 

glükozidos kötésekkel; az alegységek száma 5-10 ezer 
• leggyakoribb változata az ún. α-kitin, amely antiparalel futó láncokból áll, közöttük H-

híd kötésekkel 
• 18-20 kitinlánc fehérje-mátrixba ágyazott mikrofibrillumot (pálcikát, krisztallitot) 

képez (2,5-3 μm átmérő) 
Fehérjék: 
• a prokutikula száraz tömegének 40-80%-a 
• sokféle protein, akár 100 fajta; a puha kutikulákban hidrofilebbek, sok vízoldékony 

fehérje fordulhat elő („arthropodin”) 
• a kitinláncokkal kötéseket képeznek („kitinoproteidek”), a kötés lehet lazább (H-híd) 

vagy szoros (kinonos) 
• speciális fehérjeváltozat: rezilin, amely sok glicin aminosavat tartalmaz, gumiszerűen 

rugalmas, színtelen, áttetsző 
 

A rovarok köztakarója 
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A  kitinláncok felépítése és a kitint felépítő aktivált monomer  
(N-acetil-glükozamin) molekula bioszintézise 

A rovarok köztakarója 
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Az α- és a β-kitin szerkezete 

A rovarok köztakarója 
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A rovarok köztakarója 

A mikrofibrillumok elhelyezedése az 
endokutikula lamelláiban 

A kitin mikrofibrillumok szerkezete és 
beépülésük a kutikulába 

A hámsejtek felszíne, ahol a kutikula képzés zajlik 
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Az exokutikula (és mezokutikula) cserződése (szklerotizáció, „tanning”) 
• a szklerotizáció kemény, ellenálló, gyakran merev és sötét külső kutikula réteget 

hoz létre 
 

A szklerotizáció két fő formája: 
 a) kinonos cserződés 
 -  általánosabban elterjedt 
 -  gyakran a kutikula sötétedésével jár 
 -  a fehérjék a gyűrűhöz kapcsolódnak 
 b) β- szklerotizáció 
 -  a kutikula világos marad 
          - a fehérjék az oldallánchoz kapcsolódnak 
 

A szklerotizáció speciális formája: 
 c) cserződés N-β-alanil-dopamin ágenssel 
           - lepke- és légybábokban való előfordulását írták le 
 

Az exokutikula mineralizációja: 
 - kalcium sók (CaCO3, Ca-oxalát) beépülése 
 - nehézfémek (Zn, Mn, Fe) beépülése 

A rovarok köztakarója 
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A kutikula kinonos cserződése  

• a reakciósor: tirozin (a hemolimfából) 
– dihidroxi-fenil-alanin (DOPA) – 
dopamin – N-acetil-dopamin - acetil-
dopamin-kinon 

• a kutikuláris fehérjékből képződik: 
proszklerotin, majd szklerotin 

• szklerotizációs ágensek (polifenol, 
majd katekolamin) beépülésével 
 

A rovarok köztakarója 
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Az epikutikula felépítése 
  1)  belső epikutikula 
  2)  külső epikutikula 
  3)  viaszréteg 
  4)  cementréteg 
 

Az egyes rétegek jellemzése: 
• belső epikutikula =  belső homogén réteg 

• lazább, vastagabb réteg (0,5-2 μm) 
• főként cserzett lipoproteidekből épül fel 

• külső epikutikula = kutikulin (cuticulin) réteg 
• vékonyabb (5-15 nm), tömörebb, sötétebb 
• lipoproteidekből és lipidekből áll 

• viaszréteg 
• fő alkotóelemei:  

• telített alifás szénhidrogének, főként páratlan (12-50) C-atomszámú alifás alkoholok  
• főként páros (12-34) C-atomszámú észterek és szabad zsírsavak 

• cementréteg 
                csak bizonyos fajokban 
                általában vékony és nem összefüggő 
                mukopoliszacharidokból és lipidekből 
                mirigysejtek váladéka (a többi réteg a hámsejtek terméke) 

A rovarok köztakarója 



25 

 

 

Póruscsatornák (viaszcsatornák) 
•   a prokutikulában csigavonalban felfelé futnak 
•   az epikutikulában elágaznak 
•   kerek vagy lapos keresztmetszetűek, 1 μm átmérőjűek 
•   30-200 csatorna egy hámsejt felett, illetve 15 ezer mm-2 

•   bennük kezdetben plazmafonalak, majd viaszt és fehérjét tartalmazó filamentumok 
 

Különböző kutikula típusok 
•  merev, általában vastag kutikula 

• a szkleriteken, mint a háti lemez (tergum) vagy a hasi lemez (sternum) 
• fejtok, egyes végtag ízek, szájszervek (pl. rágó) 

•  hajlékony, esetleg rugalmas, általában vékony kutikula 
• ilyen lehet: lárvák bőre, szelvényközti membránok 

 

Speciális kutikula képződmények 
• külső terjedelmes nyúlványok vagy bemélyedések 

• gerincek, hátak, illetve vágatok, barázdák 
• belső nyúlványok, vázelemek 

• a test belső tagolására, izmok és más szervek megtapadására (endophragma, 
apodema, apophysis) 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró áteresztőképessége (permeabilitása) 
 
A kérdés fontossága: 
• víz- és ionháztartás, gázcsere 
• vegyi hatásokkal szembeni védelem 
• kontakt inszekticidek felszívódása (penetrációja) 
• a rovar fizikai úton történő „kiszárítása” 
• (olajok, detergensek, finoman szemcsés porok) 
 
A permeabilitást befolyásolja: 

• a kutikula vastagsága 
• a kutikula összetétele, szerkezete 

 
Általában jellemző a kutikulára a kettős karakter: 

•lipofil epikutikula 
•hidrofil prokutikula 

 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró áteresztőképessége (permeabilitása) 
 
Általában jellemző a kutikulára a funkcionális aszimmetria: 

• a víz könnyebb bejutása, mint kijutása 
 
Az eltérő karakterű vegyületek, inszekticidek bejutása, 
penetrációja 
 

•vízben oldódó vegyületek esetén 
•gátol és korlátoz az epikutikula 
•szelektíven permeábilis a prokutikula 
•a vegyület disszociálatlan formája könnyebben bejut 
 

•zsíroldékony vegyületek esetén 
•behatolásukat gátolja vagy korlátozza a prokutikula 
•velük szemben permeábilis az epikutikula 
•egyéb fontos sajátságok: a zsíroldékonyság foka, 
fázismegoszlás 

A rovarok köztakarója 
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A vedlés (ecdysis) folyamatsora  
 

A fő fázisok: 
 1) vedlés előtti (pre-ekdiziális) történések 
 2) szűkebb értelemben vett vedlés (ecdysis) 
 3) vedlés utáni (poszt-ekdiziális) történések 
 

A vedlés előtt történik: 
• az epidermiszben bekövetkező változások: 

• citológiai változások, sejtosztódás, sejtnövekedés, a sejtdenzitás növekedése 
(esetleg csökkenése), sejtalak változása, sejt közötti terek létrejötte 

• a  régi kutikula elválása  (apolízis) 
• alatta létrejön az ekdiziális tér, benne esetleg az ekdiziális membrán 
• az új epikutikula alsó rétegeinek elválasztása 

• a régi endokutikula enzimatikus leoldása 
• megjelenik az ekdiziális folyadék vagy gél 
• kutikulát oldó enzimek (kitináz, proteázok) megjelenése először 
• proenzimek formájában, majd aktiválásuk és intenzív tevékenységük 
• a kutikulából nyert alapanyagok újra felhasználódnak (akár 90%-ban) 
• végül a vedlési folyadék felszívódik (esetleg testnyílásokon keresztül is) 

A rovarok köztakarója 
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A vedlés (ecdysis) folyamatsora  
 

Vedléskor történik: 
• speciális előkészítő viselkedés 

• megkapaszkodás, esetleg függeszkedő helyzet felvétele; a belső 
nyomás fokozása 

• a hemolimfa térfogata nő, levegő- vagy víznyelés, izom kontrakciók 
• a kutikula felhasítása speciális, preformált helyeken, varratoknál (itt 

vékony az exokutikula) 
• a régi kutikula (exuvium) elhagyása 

 

A vedlés után történik: 
• a kutikula expanziója 

• az epikutikula ráncai, a prokutikula redői kisimulnak 
• a prokutikula szklerotizációja (exokutikula jön létre) 
• új endokutikula rétegek képzése 
• új viasz- és cementrétegek elválasztása 
• lágy (nem szklerotizált) kutikulák vagy kutikula részek további kiterjedése 

ún. plaszticizációval 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró külső függelékei 
• apró, nem valódi szőrök (microtrichia) 

• módosult felszínű hámsejtek képzik 
• nagyobb, valódi szőrök (macrotrichia, 

setae) 
• szőrképző (trichogén) sejtek képezik, 

körülöttük esetleg: ízületi hártyát 
képző (tormogén) sejtek lehetnek 

• pikkelyek 
• speciális pikkelyképző sejtek hozzák 

létre 
• az érzékszerveket és más speciális 

szervek bizonyos elemeit alkotó kutikula 
képződmények 

A rovarok köztakarója 
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A rovarok bőrmirigyei (glandulae) 
 

A bőrmirigyek felosztása szerkezetük szerint: 
• egysejtű mirigyek 
• komplex mirigyek (egysejtű mirigyek sűrűn egymás mellé rendezett 

csoportjai) 
• mind a kétfajta előfordulhat a hámban (intraepiteliálisan) vagy hám alatt 

(szubepiteliálisan) 
• többsejtű mirigyek 

• ezek mindig szubepiteliálisan fekszenek, egyszerű vagy elágazó 
kivezetőkkel 

• a végkamrák alkata szerint lehetnek bogyós vagy csöves mirigyek 
 

A bőrmirigyek felosztása funkcióik szerint: 
 1) viaszmirigyek, 2) lakkmirigyek, 3) cementmirigyek, 4) kenőanyagot termelő 
mirigyek, 5) megtapadást segítő mirigyek, 6) csalogatóanyagot termelő 
mirigyek, 7) illatmirigyek, 8) bűzmirigyek, 9) méregmirigyek 

 

A rovarok köztakarója 
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A hámban vagy az alatt elhelyezkedő egy- és többsejtű mirigyek típusai 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró és a rovar színe 
 

A rovar színe lehet: 
1)  pigmentszín (kémiai v. objektív szín) 

 a  festékszemcsék lehetnek: 
a) a hámban (ezek pusztulás után gyorsan bomlanak) 
b) a kutikulában (exokutikulában) (ezek később is megmaradnak 

 A  legfontosabb festékanyagok: 
• melaninok (barna, fekete) 
• pteridin, pterin festékanyagok (fehér, sárga, narancs, vörös) 
• ommochrom festékek (sárga, vörös) 
• epefestékek, pl. gyűrűs és lineáris tetrapirrolok (vörös, zöld, kék) 
• karotinoidok (sárga, narancs, vörös, ibolya), növényi eredetűek 
• flavonoidok (sárga, sárgásfehér), növényi eredetűek 
• pigment és fehérje komplexuma (kromoproteid), ilyen például a zöld 

inszektoverdin (benne kék epefesték, sárga karotinoid vagy pteridin 
festék) 

A rovarok köztakarója 
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A köztakaró és a rovar színe 
 

A rovar színe lehet (folyt.): 
2) szerkezeti szín (fizikai v. szubjektív szín) 

• speciális kutikula szerkezetekben jelentkező fénytani jelenségek (pl. 
reflexió, interferencia, diffrakció) nyomán 

• ilyen színek: fehér, fénylő zöld vagy kék, csillogó fémes szín, Schiller-szín 
3) a pigment- és szerkezeti szín kombinációja 
4) egyéb eredetű szín: pl. szubepidermális és ún. váladékszínek 
 

Színcsere, színváltozás a rovarokban 
Fő típusai: 
• fiziológiai (időszakos, temporális) színcsere 

• pigment szemcsék vagy festéksejtek mozgásával jár 
• reverzibilis jelenség 

• morfológiai (tartós, permanens) színcsere 
• pigment szemcsék végleges lerakódásával jár 
• irreverzibilis jelenség 

 

A rovarok köztakarója 



A neuron alapfunkciói: 

 1. az ingerület képzése (generálása) 

 2. az ingerület vezetése (kondukció) 

 3. az ingerület átadása (transzmisszió) 

 

A rovarok elemi idegműködései 
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A felszíni membrán elektromos állapotai: 

polarizált – a roston belül elektronegatív 

depolarizált – a roston kívül elektronegatív 

hiperpolarizált – a roston belül fokozottan elektronegatív 

repolarizált – az eredet polarizáltság helyreállt 

A membránpotenciál (transzmembrán feszültség) fajtái: 

 1. nyugalmi potenciál (pl. –70 mV) 

 2. elektrotónusos potenciál 

 3. akciós potenciál (pl. +30 mV) 

Az elektrotónusos és akciós potenciál: 

 - az idegrost (és szóma) átmeneti (tranziens) aktív állapotai 

 - komplex, egy irányba továbbmozgó feszültségváltozások 

Legfontosabb különbségeik alapja: 

 - a kiváltó hatás (inger) jellege és küszöbértéke 

 - a továbbmozgás sebessége, az állapot stabilitása 

 - amplitúdója és frekvenciája 

 - ingerelhetetlen (refrakter) állapot előfordulása 
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A rovarok elemi idegműködései 

 

 



Az ingerületkeltést és az ingerület vezetését biztosító feltételek 

1. megfelelő ionok és töltéssel rendelkező szerves molekulák 
K+ Na+ Cl- és negatív felületi töltésű fehérjék 

2. egyenetlen ioneloszlást biztosító összekapcsolt („coupled”) 
Na/K-pumpák 

3. a sejtmembrán szemipermeabilis jellege 

4. a sejtmembránba ágyazott preformált ioncsatornák 
1.   feszültségaktivált, feszültségfüggő („voltage-gated”)             csatornák 

2.  ligandaktivált, ligandfüggő („ligand-gated”) csatornák 

5. egyenlőtlen ion- és töltéseloszlás a hemolimfa-mezaxon- 
axon/dendrit terekben 

6. transzmembrán grádiensek 
- koncentráció grádiens – kémiai grádiens 

- elektrokémiai grádiens – elektromos grádiens 
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A rovarok elemi idegműködései 

 

 



Az ingerületkeltést és az ingerület vezetését biztosító feltételek 
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Ion IONKONCENTRÁCIÓ  (mM/dm3) 

HEMOLIMFA MEZAXON AXON 

K+ 12 17 225 

Na+ 158 284 67 

A mezaxon és a gliasejtek jelentősége 

Az ioncsatornákként működő transzmembrán 
fehérjék elhelyezkedés 

A rovarok elemi idegműködései 

 

 

Egyenlőtlen ion- és töltéseloszlás a hemolimfa-
mezaxon-axon/dendrit terekben 



AZ INGERÜLET VEZETÉSE 
Az akciós potenciál, idegimpulzus („tüske, spike”) szakaszai 
 1. Na-aktiváció – Na+-beáramlás („Na-influx”) 
 2. Na-inaktiváció – Na+-kiáramlás („Na-outflux”) 
 3. K-aktiváció – K+-kiáramlás („K-outflux”) 
 4. utópotenciálok (pozitív, majd negatív) 
 

Az akciós potenciálra jellemző: 
 1. ingerelhetetlen szakasz – abszolút refrakter stádium (2-3 ms) 
 2. viszonylagos ingerelhetetlen szakasz – relatív refrakter stádium (10-15 ms) 
 3. maximált impulzusgyakoriság (< 100/ms) 
 4. az amplitudó nagysága és az aktív rostszakasz hossza az idegrostra jellemző 
 5. az impulzus terjedési sebessége (1,5-7 m/s) a rost átmérőjével (annak 

négyzetgyökével) némileg arányos 
 

Az ingerületvezetés szempontjából az idegsejt lehet: 
 -  akciós potenciálokat is vezető, ún. „spiking” neuron  
 ahol a dendrit(eken) elektrotónusos, az axonon akciós  potenciál halad 
 -  kizárólag elektrotónusos potenciálokat vezető,  „non-spiking” neuron 
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A rovarok elemi idegműködései 
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A rovarok elemi idegműködései 

 

 

AZ INGERÜLET ÁTADÁSA (NEUROTRANSZMISSZIÓ) 
 

A szinapszis fajtái: 
1. kémiai szinapszis – neurotranszmitter közvetítésével 
2. elektromos szinapszis – közvetlen impulzusátvitellel 

A kémiai szinapszis szerkezeti elemei: 
1. Az ingerületátadó oldalon 

 - preszinaptikus végbunkó 
 - preszinaptikus membrán: feszültségaktivált Ca2+ csatornákkal, (esetleg  
 intracellulárisan kötött Ca2+) 
 - preszinaptikus vezikulumok (50-80 nm átm.) neurotranszmitter anyaggal 
 (esetleg  neuromodulátor anyaggal) 
 

2. Az ingerületátvevő oldalon 
 - posztszinaptikus membrán: transzmitter kötő receptorokkal, ligandaktivált 
 Na- és K-csatornákkal, esetleg ligandaktivált Cl-csatornákkal 
 

3. Az ingerületáttevődés helyén 
 - szinaptikus rés (20-25 nm átm.) 



AZ IDEGSEJTEK KÖZÖTTI (INTERNEURONÁLIS) SZINAPSZISOK FŐ TÍPUSAI: 

1. Serkentő (excitátoros) szinapszis 

       A) kémiai szinapszis 

  - működteti: a kolinerg rendszer 

  - transzmitter: acetil-kolin 

  - (acetil-kolin-eszteráz, kolin-transzferáz) 

  - a ligandkötő helyek aktiválhatók még: 

                                    nikotin-nal vagy muszkarin-nal 

  - depolarizál (elektrotónusos potenciál) 

  - létrejön: serkentő (Excitátoros)PosztSzinaptikus Potenciál: EPSP 
 

  B) elektromos szinapszis 

  a rovarokban ritka 

  - nagyon keskeny (3,5 nm) szinaptikus rés 

  - közvetlen, gyors impulzus áthaladás 
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A rovarok elemi idegműködései 

 

 



AZ IDEGSEJTEK KÖZÖTTI (INTERNEURONÁLIS) SZINAPSZISOK FŐ TÍPUSAI: 

2. Gátló (inhibitoros) kémiai szinapszis 

  - működteti: GABA-erg rendszer 

  - transzmitter: γ-amino- vajsav 

  - (Gamma-Amino-Butyric-Acid, GABA) 

  - Cl-csatornákkal kapcsolatos ligandkötő helyeken hat 

            -  hiperpolarizál (elektrotónusos potenciál) 

       -  létrejön: gátló (Inhibítoros) PosztSzinaptikus Potenciál: IPSP 

 

Az ideg-izom kapcsolat (neuro-muszkuláris junkció) szinapszisa 

  - serkentő (excitátoros) 

  - működteti: glutaminerg rendszer 

  - transzmitter: L-glutaminsav 
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A rovarok elemi idegműködései 

 

 



NEUROMODULÁTOROK 
 

Jellegzetes képviselőik: 
• oktopamin, szerotonin, proktolin 

 

Jellemzőik: 
• a szinapszisoknál vagy azok közelében hatnak 

 

• a mezaxonba vagy a szinaptikus résbe ürülnek 
 

• lassú, tartós befolyást gyakorolnak a szinapszisok 
• működésére (vezikulumok ürülése, elektromos 

membránválasz) 
 

A hatás helye lehet: 
• egyetlen szinapszis – paraszinaptikus szekréció 
• az axon több felszíni pontja – parakrin szekréció 
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A biogén aminok szintézise 
tirozinból 

A rovarok elemi idegműködései 

 



FELOSZTÁS 
 

A beidegzett, szabályozott testtájak szerint 
• testi (szomatikus) idegrendszer 
• zsigeri (vegetatív) idegrendszer 

 

Az elhelyezkedés szerint 
• központi (centrális) idegrendszer 
• környéki (periférikus) idegrendszer 

 

Az idegrendszer alapegysége – idegsejt, neuron 
 

Részei: 
• sejtmag – nukleusz, karion  
• sejttest – szóma, perikarion 
• nyúlványok: 

– érző ág(ak) – dendrit(ek) 
– mozgató ág – tengelyfonál, axon 
– közös főág: neurit 

 
Az idegsejtek közötti (interneuronális) kapcsolat         

• szinapszis  (rendszerint axo-dendritikus) 
 

A rovarok idegrendszere 
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AZ IDEGSEJTEK CSOPORTOSÍTÁSA 
 
Nyúlványaik alapján 

• egysarkú, egypólusú – monopoláris, 
unipoláris idegsejt (A) 

• kétsarkú, kétpólusú – bipoláris idegsejt (B) 
• többsarkú, többpólusú – multipoláris (C) 

 
Szerepük szerint 

• érző idegsejt – szenzorikus, afferens neuron 
• mozgató, végrehajtó idegsejt – motorikus, 

efferens neuron, motoneuron 
• asszociációs idegsejt – interkaláris neuron, 

interneuron 
• váladéktermelő idegsejt – neuroszekréciós 

neuron 
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A központi idegrendszer szöveti szerkezete 
– az állomány szélén – az idegsejtek szómái 
– az állomány belsejében – idegrostok és szinapszisok = neuropil 

 
Egymással párhuzamosan futó rostok 

– a központi idegrendszerben – idegpályák 
– a környéki idegrendszerben – idegek 

 
A központi idegrendszer támasztó-tápláló elemei 
 -  gliasejtek 
    Szerepe:   - extracelluláris üregrendszer: mezaxon képzése 
                      - külső burok: perineurium képzése 
                      - neurális lamella (amorf, sejtmentes) képzése 
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A rovarok idegrendszere 

 



Az idegsejtek funkcionális csoportjai: 

• idegek = az idegsejteknek csak az axonális részeit foglalják magukba 

• ganglionok = magukba foglalják az axonokat, a perikarionokat és a 
dendriteket is  
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Egy ganglion szerkezete 

A rovarok idegrendszere 

 



A központi idegrendszer anatómiai felépítése 
 

hasdúclánc – létraszerű, kötélhágcsóhoz hasonló 
 

Főbb elemei: 
• idegdúc – ganglion (testszelvényenként párosan) 
• hosszanti idegtörzs- konnektívum 
• haránttörzs – kommisszúra 

 

A ganglionok eredeti száma testtájanként: 
• fej  - agy – 3 dúcpár 
• garat alatti dúc – 3 dúcpár 
• tor - 3 dúcpár (pro-, mezo- és metatorakális dúcok) 
• potroh - 8 (általában kevesebb) dúcpár 

 

A törzsdúcok összeolvadása, fúziója, számuk redukciója 
• ennek leggyakoribb előfordulása: 
• a közép- és utótor dúcai 
• komplex metatorakális dúc 
• a terminális potrohdúc 
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A rovarok idegrendszere 
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A rovarok idegrendszere 

 A TORI- ÉS POTROHDÚCOK FELÉPÍTÉSE ÉS ÉLETTANA 
 

A dúcok felépítése: 
- a neuronok szómái – periférikusan 
- a neuropil (rostok + szinapszisok) – centrálisan 
- jellemző a bilaterális elrendezés 
 

A neuropil térbeli elhelyezkedése: 
         - a motorikus elemek – dorzálisan 
         - a szenzoros elemek – ventrálisan 
         - az asszociációs elemek – mediálisan  
 

Az interneuronok 2 csoportja: 
• lokális (intraganglionáris) asszociációs idegsejtek 

• nagyobb számban; a dúcon belüli kommunikációra 
• interszegmentális (interganglionáris) asszociációs idegsejtek 

• idegpályákat képeznek:   a) leszállópályák  
b) felszállópályák  



A törzsdúcok legfontosabb élettani szerepe: 
• ritmikus aktivitások, mozgások irányítása 
• reflexek kiváltása 

 

Ritmikus aktivitások: 
 

Jellemzi:  
• komplex izomcsoportok összehangolt működésére 

alapozott  
• sztereotip módon zajlik                 

Irányít: ritmusadó központi egység, minta („pattern”) 
generátor, neuronális oszcillátor, „pacemaker” 

 

Így zajlik például: 
• járás 
• repülés (főként az aszinkron/neurogén izmokkal) 
• ritmikus légzőmozgások 
• az ún. spontán aktivitás 
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A rovarok idegrendszere 
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A rovarok idegrendszere 

 A TORI- ÉS POTROHDÚCOK FELÉPÍTÉSE ÉS ÉLETTANA 
 
A TÖRZSDÚCOK REFLEXEI 
         - a kiváltó hatás és a válasz kapcsolata alapján: 
                           1. feltétlen reflex (gyakoribb) 
                             2. feltételes reflex (társas életmódú rovarok) 
 
         - a kiváltott izommozgások jellege alapján: 
  1. kinetikus reflex 
  2. statikus reflex 
 
         - a résztvevő testszelvények száma alapján: 
  1. szegmentális reflex 
                              2. interszegmentális reflex 
 
         - az élettani szerep, funkció alapján (például):   
 1. táplálkozási reflex, 2. légzési reflex, 3. mozgási reflex, 4. védekezési reflex, 5.     
szexuális reflex, 6. hangadással kapcsolatos reflex, 7. fénykibocsátással kapcsolatos reflex 
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A KÖZPONTI DÚCOK (AGYDÚC ÉS GARAT ALATTI DÚC) FELÉPÍTÉSE 
ÉS ÉLETTANA 

 

A központi dúcok anatómiája 
 

A) agydúc (ganglion supraoesophageum, cerebrum) 
Részei, szakaszai: 
      1. előagy (protocerebrum) 
      2. középagy (deutocerebrum) 
      3. utóagy (tritocerebrum) 

•hosszanti irányban összeolvadt – mind a három 
•oldalsó irányban összeolvadt – csak az első kettő 
•(az utóagy két fele között: tritocerebrális kommisszúra) 

 

B) garat alatti dúc (ganglion suboesophageum) 
az agydúchoz kapcsolja: a két circumoesophageális konnektívum 
 

A központi dúcok élettani szerepe: 
       1. helyi érző, mozgató és reflexközpontok 
       2. integráló szerepű asszociációs központok 
       3. a törzsdúcok működését befolyásoló, irányító 
          (serkentő vagy gátló) központok 

A rovarok idegrendszere 

 



AZ ELŐAGY ANATÓMIAI ÉS HISZTOLÓGIAI SZERKEZETE 
 

Jellemzői: 
• két féltekeszerű rész, 
• közöttük árok (pars intercerebralis) 
 

Kiinduló idegek: 
• 3 (2 páros, 1 páratlan) ideg: nervus opticus a 

homloki és fejtetői pontszemekhez 
• nervus connectivus a sztomatogasztrikus 

rendszerhez 
• nervi corporis cardiaci (a corpus cardiacum-okhoz) 

 

Legfontosabb régiói: 
• látólebenyek (lobus opticus-ok) 
• gombatestek (corpus pedunculatum-ok) 
• központi komplexum 
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A LÁTÓLEBENYEK (LOBUS OPTICUS-OK) FELÉPÍTÉSE 
Részeik: 
    1. lamina (lamina ganglionaris) 
    2. medulla (medulla externa) 
    3. lobula (medulla interna) 
        az  utóbbi részei bizonyos fajokban: 
  - lobula 
  - lobulalemez 
    4. rostkereszteződések 
  - külső kiazma (chiasma) 
  - belső kiazma 
 

A látólebenyek működése: a látási információk elemzése és  
feldolgozása 
Jellemző: 
 - képátfordulások 
 - „helyhűséges” (retinotóp) leképzés 
 - leképzési „kazetták” (cartridge-ok), majd „oszlopok” 
 - az információk konvergenciája 
 - mintafelismerés ún. kislátótér-értékelő (small-field neuronokkal) 
 - általános mozgásértékelés horizontális és vertikális irányokban ún. 
nagylátótér-értékelő (wide-field) neuronokkal 

A rovarok idegrendszere 

 



A GOMBATESTEK (CORPUS PEDUNCULATUM) 
 

Fejlettségük: 
• nagyok – közösségben élő Hymenoptera-fajok, termeszek 
• közepesek – pl. Coleoptera, Lepidoptera 
• kicsik – pl. Heteroptera, Diptera 

 

Részeik: 
• csésze (calyx) 
• nyél (pedunculus) 
• lebenyek (lobus-ok): α-, β- és (esetleg) γ-lebeny 

 

Szöveti szerkezetük: 
• idegrostok – főként a nyélrészben 
• szinapszisok – főként a csészékben és lebenyekben 
• „saját” (intrinsic) idegsejtek – ún. Kenyon-sejtek 
 

Élettani szerepük: 
• főként a szaglási és vizuális információk feldolgozása és társítása 
• tanulási és emlékezési folyamatok centrumai 
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A KÖZPONTI KOMPLEXUM FELÉPÍTÉSE  

Részei: 

• protocerebrális híd 

• központi test 

• oldalsó járulékos lebeny 
 

Jellemzi: 

• sok keresztben futó rost 

• gazdag dendrit és axon arborizációk 
 

Élettani szerepe: 

• az információk integrálása a két agyfél között 
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A KÖZÉPAGY (DEUTOCEREBRUM) FELÉPÍTÉSE ÉS SZEREPE 
Jellemzi: 
• kétoldalú idegi kapcsolat a csápokkal – nervus olfactorius 
• szagló gomolyok előfordulása 
• kapcsolat a csápok mechanikus érzékelő egységeivel 
• kapcsolat a csápízek mozgató izmaival 

 

• A szagló gomoly-ok (glomerulus-ok) 
• labda- vagy sapkaszerű alak (50-100 μm átmérő) 
• bennük gazdag dendrit- és axonterminálok 
• számuk fajra jellemző 
• a szaglási információk vonatkozásában: konvergencia 
• idegrostjaik jellegzetes kapcsolatokkal, szinapszisokkal rendelkeznek bizonyos 
idegsejtekkel, amelyek lehetnek: 

– lokális interneuronok 
– projekciós neuronok (uni- és multiglomerulárisak) 
– ún. bejövő neuronok 

 

A középagy legfontosabb szerepe: 
• a csápokból jövő szaglási (és részben mechanikai) 
• információinak feldolgozása és továbbítása 
• a csáp (csápízek) motorikus szabályozása 
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Protocerebrum 

A rovarok idegrendszere 

 



AZ UTÓAGY (TRITOCEREBRUM) ÉS ÉLETTANI SZEREPE 
Jellemzi: 
• két felét kommisszúra köti össze 
• a zsigeri (sztomatogasztrikus) rendszerhez (ggl. frontale) 
• 2 vékony ideg kapcsolja 
• beidegzett régiói:  

– felső ajak  
– garat 

 
A GARAT ALATTI DÚC (GGL. SUBOESOPHAGEUM) ÉS ÉLETTANI SZEREPE 
Jellemzi: 
• a mandibuláris, maxilláris és labiális szelvényhez tartozik 
• sok „átfutó” rostköteget tartalmaz 
• szenzoros és/vagy motoros rostokkal beidegzi: 

– állkapcsi és ajaktapogatók, szájszervek, nyálmirigyek, 
– a nyaki régió izmai 
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Protocerebrum 

A rovarok idegrendszere 

 



A deutocerebrum és a tritocerebrum szerkezete 
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A KÖZPONTI DÚCOK ÁLTALÁNOS HATÁSA 
 

Agydúc (ggl. supraoesophageum, cerebrum) 
Jellemzi: 
  
• a két agyfél saját oldalán hat 
• a két agyfél egymást gátolja 
• reciprok gátlás) 
Hatásai: 
• az izomtónus fenntartását mozdítja elő, serkenti 
• a mozgási aktivitásokat gátolja 
Garat alatti dúc (ggl. suboesophageum) 
Hatása: 
• serkenti saját oldalán a mozgási aktivitásokat 
• az agydúc közvetlenül ezt a centrumot gátolja.)  
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A VEGETATÍV IDEGRENDSZER 
 

Jellemzi: 
• a zsigeri szerveket látja el érző és mozgató rostokkal 
• idegrostjai a szervekben, azok falában hálózatot képeznek 
• a beidegzett régiók közelében páros vagy páratlan dúcokat     
tartalmaz 

 

Részei: 
• sztomatogasztrikus rendszer 
– az elő- és középbelet idegzi be 

• páratlan hasi idegtörzs és kapcsolatai 
• testvégi (kaudális) szimpatikus rendszer 
– az utóbelet és az ivarszerveket idegzi be, leggyakrabban egy 

terminális abdominális ganglion formájában 
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A SZTOMATOGASZTRIKUS RENDSZER 
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ÉRZÉKELÉS: 

•  információs kapcsolat a külső és belső környezettel 

•  a rovar a számára életfontosságú környezeti hatásokat, állapotváltozásokat 
valamint a testén belüli változásokat folyamatosan monitorozza 

Inger (stimulus): fizikai (mechanikai, optikai, termikus stb.) energia behatások, 
vegyi hatások 

Adekvát inger: az az inger, amelyre az érzékelő egység a legérzékenyebb 

Ingerküszöb: az a legkisebb ingerbehatás, amely ingerválasznak tekintett 
reakciót (pl. a központba futó idegingerületet) vált ki 

Ingerfelfogó, jelfogó (receptor): a külső vagy belső ingerek felfogására alkalmas 
egyetlen érzéksejt vagy összetett egység, legfejlettebb formájában érzékszerv 

A felfogott ingerfajták száma alapján lehetséges: 

• unimodális receptor 
• csak egyetlen ingertípus felfogására specializált 

• bimodális vagy multimodális receptor 
• kettő vagy több ingertípusa felfogása specializált 

 

A rovarok érzékszervei 
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A rovarok érzékszervei 

 ÉRZÉKSEJT, ÉRZŐ IDEGSEJT (SZENZOROS NEURON) 
Fajtái: 
 1. elsődleges (primer) vagy I. típusú érzéksejt 
      Jellemzi: 
  - bipoláris neuron a hámszövetben vagy közvetlenül alatta 
  - rövid dendrit, hosszú axon 
  - szinapszisai a központi idegrendszerben 
  - főként a külső környezetet monitorozza 
 2. másodlagos (szekunder) vagy II. típusú érzéksejt 
      Jellemzi: 
  - multipoláris neuron a hám alatt, izmokban vagy a belső  
   szervek (pl. a bél) falában 

  - az axon szinapszisai az idegközpontokon kívül vannak 
  - kizárólag a belső környezetet monitorozza 
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A rovarok érzékszervei 

 ÉRZÉKELŐ EGYSÉG, ELEMI ÉRZÉKSZERV (SZENZILLUM) 
 Alkotórészei:  
 1. érzéksejt(ek) 
 2. az ingert közvetítő, módosító elemek 
        3. védő, támasztó elemek 
 Jellemzi továbbá: 
•  rendszerint nagyobb számban és gyakran csoportosan fordulnak 
elő 
 
Érzékszerv 
 Jellemzi: 
• általában nagyobb, anatómiailag jól elkülönült, összetett, 
komplex képződmény  
• kevés számban, gyakran párosan fordul elő  
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A rovarok érzékszervei 

 AZ INGERFELVÉTEL (RECEPCIÓ) ELEMI FOLYAMATAI 
 

Az inger sejtszintű, elektrokémiai hatása 
 1. Bekapcsolási válasz („on” response) 
      - gyors depolarizáció 
      - receptor potenciál keltése 
      - az ingerrel analóg elektrotónusos potenciál 
      - az ingerhatástól függő amplitudó-moduláció 
      - tartós ingerhatás esetén, az amplitudó csökken 
      - alkalmazkodás (adaptáció) történhet 
 

2. Kikapcsolási válasz („off” response) 
      - gyors repolarizáció 
 

Ingerület, akciós potenciál (impulzus, „spike”) generálása 
      - ingerküszöb feletti ingerléskor 
      - az érzéksejtre jellemző amplitúdóval 
      - az ingertől (és receptor potenciáltól függő) frekvencia-moduláció 
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A rovarok érzékszervei 

  Az érzékelés két alapformája: 
       1. Fázisos érzékelés (fázisos receptorok által) 
       - gyorsan  adaptálódó 
 - rövid időtartamú, erőteljesebb ingerekre reagál 
       2. Tónusos érzékelés (tónusos receptorok által) 
       - lassan adaptálódó 
       - hosszabb időtartamú, kevésbé erőteljes ingerekre reagál 
 

Az ingerfelvétel helye szerint lehetséges: 
   1. külső ingerfelvétel, érzékelés (exterocepció) 
   2. belső ingerfelvétel, érzékelés (interocepció) 
   3. sajátérzés (propriocepció) 
 

Az érzékszervek fő csoportjai: 
    1. mechanikai érzékszervek 
    2. hőmérséklet- és légnedvesség érző szervek 
    3. fényérző, illetve látószervek 
    4. vegyi érzékszervek 
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A rovarok érzékszervei 

 MECHANIKAI ÉRZÉKELÉS 
(MECHANORECEPCIÓ) 
Jellemzi: 
  - jól fejlett ingerfelvevő és továbbító 
készülékek vannak 
  - az érzékelés során az ingerületet 
közvetlenül elmozdulás vagy deformáció kelti 
 
A mechanikai érzékelés elemi receptorai: 
1. érzékszőr (trichoid szenzillum, sensillum 

trichodeum) 
2. harang alakú érzékkúp (s. 

campaniformium) 
3. húros (chordotonális) szenzillum 
4. szabad idegvégződés 
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A rovarok érzékszervei 

 MECHANIKAI ÉRZÉKELÉS (MECHANORECEPCIÓ) 
 

Érzékszőr 
Jellemzi: -  elhajlításra reagál 
  - a vége felé elkeskenyedik; hártyagyűrűn 
ízesül 
  -  rajta nincsenek pórusok 
  -  érzékszőr-lemezeket alkothat 
   
Részei:  - kutikulaszőr 
  - bipoláris érzéksejt (tubuláris dendrit 
nyúlvánnyal) 
  - szőrképző (trichogén) sejt 
  - ízületi membránt képző (tormogén) sejt 
  - dendritet burkoló sejtet képző (tekogén) sejt 

csoportosan helyeződő 
érzékszőr lemez 



Érzékkúp (s. campaniformium) 

Jellemzi: 

• a kutikulában jelentkező feszítő- és nyomóerőkre reagál 

• alkotják:  

– bipoláris érzéksejt 

– trichogén és tormogén sejt 

– érzékkúp-lemezeket alkothat 
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A rovarok érzékszervei 

 



• a mechanoreceptor sejteket az érzékszőr elmozdulása aktiválja 
• a szubkutikuláris csöves test deformációja hozza létre a receptor 

potenciált 
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A rovarok érzékszervei 
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egy hangya dolgozó csápvége  

A rovarok érzékszervei 

 



Húros (chordotonális) szenzillum  -  szkolopidium 

Jellemzi: 

• mindig a kutikula alatt (szubkutikulárisan) 
helyezkedik el 

• speciális segédsejtjei vannak: süvegsejtek és 
köpenysejtek 

• a dendritikus nyúlvány végén sajátos képződmény 
található: szkolopsz (szkolopoid test) 

• a szkolopsz végéhez csatlakozhat a kutikulához 
vezető ún. terminális köteg; 

A terminális köteg jelenlététől függően lehet: 

• amfinematikus szkolopidium -  ha van terminális 
köteg 

• mononematikus szkolopidium – ha nincs terminális 
köteg 
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A rovarok érzékszervei 
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(A) Amfinematikus chordotonális szenzillum (B) Chordotonális szerv  

A rovarok érzékszervei 

 



A rovarok mechanikai érzékelésének fő formái: 

– tapintásérzés 

– statikai érzékelés 

– vibrációérzékelés és hallás  

– belső feszültség érzékelése 

 

•A statikai érzékelés formái: 

– helyzetérzés 

– a nehézségi erő érzékelése 

– nyomásérzékelés 

– az áramlás érzékelése 

– a gyorsulás érzékelése 
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A rovarok érzékszervei 
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Vibrációérzékelés és hallás 
 

Vibrációk érzékelése 
 

Jellemzi: 
 - médiahatáron (pl. szilárd-levegő) észlelhető 
 - viszonylag alacsony frekvenciájú periodikus ingerek hatnak 
 - csak közelről érvényesül 
 - riasztó hatású vagy a kommunikációban van szerepe 
 

A rovarok 2 csoportja a vibrációérzékelés alapján: 
 

1. vibrációra érzékeny fajok 
 - az ingerek frekvenciájával szinkron idegimpulzusok 
 - előfordulás: pl. Lepidoptera, Hymenoptera 
 - jellemző érzékszerv: térd alatti (szubgenuális) szerv 
 

2. vibrációs ingerekre kevésbé érzékeny fajok 
 - az ingerek frekvenciájával aszinkron idegimpulzusok 
 - előfordulás: pl. Heteroptera 
 - jellemző szenzillumok: érzékszőr, érzékkúp 

A rovarok érzékszervei 

 



Hallás (fonorecepció) 

• a médiumban (levegő, víz) terjedő rezgések, 

• nyomásváltozások hatnak ingerként 

• a rezgésszám magas, általában kHz nagyságrendű 
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a tücskök, szöcskék elülső lábának 
lábszárában lévő összetett vibráció 
érzékelő szubgenuális szerv és 
dobhártyás (timpanális) hallószerv 

A rovarok érzékszervei 

 



A hangadás és hallás képessége alapján lehetséges: 

• Jól halló, de speciális hangadó szervvel nem rendelkező rovarok 

• jellemző hallószervük: Johnston-féle szerv, esetleg timpanális szerv 

• előfordul: Culicidae, Chironomidae,  Noctuidae 

• Speciális hangadó (stridulációs) szervvel rendelkező, jó hallóképességű 
rovarok 

• jellemző hallószerveik: timpanális szervek 

• előfordul: Acrididae, Cicadidae, Grylloidea, Tettigonioidea 
 

Johnston-féle szerv: 

• előfordul: imágók csápjaiban 

• a második csápízben (pedicellus) található 

• nagyszámú szkolopidium alkotja, sugaras elrendezésben, két gyűrűben 

 

 

78 

A rovarok érzékszervei 
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Johnston-féle szerv: 
 
A csápostor mozgása következtében, az 
alapi lemez meghajlítja a 
szkolopidiumokat, a deformáció pedig 
receptor potenciált vált ki. 

egy hím szúnyog 

csápja 

A rovarok érzékszervei 

 



Timpanális szervek 
• mindig párosan fordulnak elő 
• jellemző alkotóelemük: dobhártya (tympanum), a dobüreg fala, 
• esetleg kettő is van belőle (a másik: az ellen-timpanum) 
• a dobüreg légzsák eredetű 
• a nagyszámú szkolopidium esetleg hallótarajt (crista acustica) képez, 

amelynél ún. tonotípia fordulhat elő 
• az érzékelt rezgésszám rovarfajonként változó  (0,1-100 kHz) 
 

 

A timpanális szervek típusai: 
   1. torban elhelyezkedő (torakális timpanális szervek pl.: Noctuidae 
   2. potrohban elhelyezkedő (abdominális) timpanális szervek pl.: 

Acrididae,  Cicadidae 
   3. az első lábak lábszárában (tibiális) timpanális szervek pl.: Grylloidea, 

Tettigonioidea 
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A rovarok érzékszervei 
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Egy szöcske lábszárában lévő timpanális 

szerv felületi nézete (A) és keresztmetszeti 

képe (B) 

A rovarok érzékszervei 

 



A hőmérséklet és a légnedvesség érzékelése 
• parazita rovarok hőérzékelése 
• némely bogárfajnál (Melanophila spp.) az erdőtűz infravörös 
sugárzásának érzékelése érzékgödrökkel 
• termo-higroreceptorok egyes rovarok (pl. Periplaneta spp., 
Mamestra spp.) csápján 
Jellemzi: 
• érzékgödör (sensillum coeloconicum) 
• 1 termoszenzitív és 2 higroszenzitív neuronnal 
• mivel a szenzillum pórustalan, nem működhet 
kemoreceptorként, ehelyett mechanoreceptorként funcionálnak, 
a hajszál-higrométerekhez hasonló elven 
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A rovarok érzékszervei 

 



Infravörös sugarak érzékelése 
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Páros tori gödör szervecskék a 
Melanophila spp. esetén 

A Melanophila spp. receptorai a 
hasi oldal kutikulájában helyeződő  
gödrökben ülnek (A, B), ezek 
felelősek az infravörös sugarak 
érzékelésért 

A rovarok érzékszervei 

 



Higrorecepció  

 - számos megfigyelés bizonyítja, hogy a rovarok képesek érzékelni a 
légnedvességet 

 - a receptorok általában a csápokon találhatók, de előfordulnak a 
légzőnyílásokon és azok körül is 
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2 db termo- és egy higroreceptort tartalmazó 
szenzillum a Bombyx mori csápján  

A rovarok érzékszervei 

 



Látószervek (fotoreceptorok) 
 

A rovarok szemének 2 fő típusa: 

• összetett szemek (oculi compositi) 

• egyszerű szemek (oculi simplici) 

 

Az összetett (komplex) szem 

• előfordul: a legtöbb imágó és hemimetabol lárva 

• hiányozhat bizonyos imágókból: 
– ősibb rovarrendek (pl. Protura, Diplura) 

– szárnyatlan parazita imágók (Collembola, Phthiraptera) 

– szubterrán termeszek 

– pajzstetű nőstények 

• a két szem összeolvadhat (holoptikus formák), 

• általában elkülönül egymástól (dichoptikus formák) 
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A rovarok érzékszervei 
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Egy légy dichotopikus összetett szeme 

A rovarok érzékszervei 
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Egy bögöly holoptikus összetett szeme 
(a nagyobb méretű ommatidiumok jobb látásélességet biztosítanak) 

A rovarok érzékszervei 

 



Az összetett (komplex) szem 
Felépítése: kúpalakú ommatidiumokból; a felszínen általában hatszögletes 
facettázottsággal 

jellemző: a facetták szélessége és egymás közötti (interommatidiális) szöge 
 

Az ommatidium szerkezete 
 

Optikai részek 
 1. szaruhártya (cornea/corneula) 

• bikonvex lencse alkatú 
• színtelen, áttetsző, fénytörő kutikula származék 
• képezi korneagén sejt 

 2. kristálykúp, kónusz (conus) 
•kúpszerű vagy gömbölyded, erősen fénytörő elem 
•termeli: 4 kristálysejt (Semper-féle sejt) 
• a kónusz előfordulása, jellege szerint az ommatidium lehet: 

– eukon (eucone) – a kónusz intracellulárisan megvan 
– akon (acone) – a kónusz hiányzik; a kristálysejtek helyettesítik 
– pszeudokon (pseudocone) – intracellulárisan folyadék vagy kocsonyás anyag 
helyettesíti 
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A rovarok érzékszervei 

 



Az ommatidium szerkezete 
 

Optikai részek 
3. festéksejtek, pigment sejtek 
2 fő típusuk: 
• elsődleges (primer) vagy fő pigmentsejtek (2 db); 

• az ommatidium felső részén „pupillát” képezhetnek 
• másodlagos (szekunder) vagy mellékpigmentsejtek (6-12-18 db) 

• az ommatidium alsó részén optikailag szigetelnek 
• bennük lévő festékanyagok, amelyek elvándorolhatnak 

(fotoadaptáció) 
• pteridin pigmentek (sárga) 
• ommochrom pigmentek (vörös; barna 

 

Érzékelő (szenzoros) rész 
4. a recehártya (retinula) sejtjei, fotoreceptor sejtek 
• számuk tipikusan 8 (de lehet 9-10-11) 
•   koncentrikus elrendezésben és rendszerint megtekeredve 

helyezkednek el 
•   bennük centrális fekvésű rhabdomer-ek 
•   a rhabdomerek középen rhabdomot alkatnak, de speciális esetekben 

külön is állhatnak 
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A rovarok érzékszervei 

 



Az ommatidiumokból álló összetett szem működési elve: 
– a Müller-féle mozaiklátási teória 

A komplex szemek két fő típusa (Exner, illetve Goldsmith és Bernard szerint): 
  1. Appozíciós – fotopikus – szemek  

– a nappal aktív rovarokra jellemzők 
– az ommatidiumok egymástól optikusan elszigeteltek, a fotoreceptor sejt és a 
rhabdom hosszú, a kristálykúpig felnyúlik 
– a behatoló keskeny axiális sugárnyalábnak van szerepe 
– a fénysugár kétféleképp haladhat 

•a rhabdom csúcsánál fókuszálva (fokális dioptrika) 
•a kristálykúpban lévő gyújtópontból kiindulva kissé szélesebb nyalábban                                                                    
(afokális dioptrika) 

2. Szuperpozíciós – szkotopikus – szemek 
– az alkonyatkor, éjszaka vagy hajnalban aktív rovarokra jellemző 
– ez a szemtípus különösen alkalmas a fényadaptációra, illetve a szegényes 
fényviszonyok kihasználására 
– a pigment sejtek csak a felső régióban izolálnak,  a képalkotásban a szomszédos (akár 
30) ommatidiumokból fényelhajlással származó sugarak is részt vesznek  
– a rhabdomtól a kristálysejtekig egy finom ún. kristálytraktus fut fel 
– az ommatidium alján speciális fényvisszaverő ún. tapetum v. irisztapetum réteg lehet   
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Képalkotás és a belépő fénysugarak útja (a–f), fotopikus (A) és 
szkotopikus összetett szem (B) esetén 

A rovarok érzékszervei 
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A. a gerincesek szemlencséje fordított, kicsinyített képet vetít egy konkáv receptor 
felületre 

B. a rovarok összetett szemének lencserendszere egyenes állású kicsinyített képet vetít 
egy konvex receptor felületre 

A rovarok érzékszervei 

 



3. Az összetett szemek speciális változata: az ún. neurális szuperpozíciós 
szem 
Jellemzi: 

–„nyílt” rhabdom 
– a képalkotásban 7 szomszédos ommatidium vesz részt (1 egyenes és 7 
ferde sugarat gyűjt) 
– a látólebeny lamina részében egy ilyen komplexum egy „kazettát” 
használ 

 

A rovarok összetett szemének alapvető funkciói: 
– képalkotás (látásélesség, formák leképzése) 
– a látás mechanizmusa 
– a színek megkülönböztetése, színlátás 
– fényerők megkülönböztetése, fényadaptáció, felvillanások érzékelése 
– a polarizált fény rezgési síkjának érzékelése 
– térlátás, távolságok érzékelése  
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A KOMPLEX SZEM ALAPFUNKCIÓI 
Képalkotás 
 - a környezetről alkotott kép mozaikszerű 
 - feloldóképesség  -  a kép részletgazdagsága 
                 a rovarokban ez 1- 5° , rosszabb, mint az ember szem esetében (1' ) 
           függ: az ommatidiumok számától, méretétől 
                 interommatidiális szög; a szem görbülete, amely a szem különböző 

régióban változhat 
A látás mechanizmusa: 
 - a rabdomerek finomszerkezete: mikrovillusz-ok 
                 nagy számban a hossztengelyre merőlegesen 
                 hexagonális keresztmetszet, 40-50 nm átm. 
                 a citoszkeleton elemeiből; parakristályos szerkezet 
      - látópigment: rodopszin – kromoproteid 
                 a fehérje komponens: opszin (7 transzmembrán hurok) 
                 kromofór komponens: retinoid molekula, ami lehet: retinal (pl. 

Hymenoptera fajokban), 
                 3-hidroxi-retinal (pl. Lepidoptera, Diptera fajokban) 

A rovarok érzékszervei 
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A látás mechanizmusa (folyt.) 
• transzdukciós folyamat  -  vizuális kaszkád 
• fotoizomerizáció: cis-11-retinal – trans-11-retinal 
• komformáció változás: rodopszin-metarodopszin 
• másodlagos „üzenetközvetítő”: G-protein 

(transzducin) 
• további közvetítő elemek: Tα –GTP, foszfolipáz C, 

PIP3 
• Ca2+ ionok mobilizálása IP3 által; Na+ csatornák 

nyitása 
• receptor potenciál, majd akciós potenciál generálása 
• a látópigment regenerálódása gyors folyamat (0,7 

msec), a 11-trans-retinal/11-cis-retinal átalakulás                 
történhet kizárólag fényhatásra vagy arresztin (ARR) 
fehérje közvetítésével fényhatásra 

A rovarok érzékszervei 
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Színlátás 
• a színérzékenységet bizonyítja, a színes ragacslapok, művirágok 

vonzóképessége 
• spektrális szenzitivitás:  

• az érzékelt hullámhossztartomány: rendszerint 350 nm (UV) és 550 
nm (sárga) között 

• kivételesen 600 nm (narancs és vörös) felett (Odonata, Lepidoptera, 
Hymenoptera) 

• a komplex szem leginkább érzékeny a következőkre: 350 nm (UV) és 
490-500 nm (kék-zöld) 

• az ultraibolya érzékenység miatt speciális kevert színek 
• az Apis mellifera esetében: „méhbíbor” (sárga+ UV); 

„méhibolya” (ibolya+UV)  
• hullámhossz-diszkrimináció: 
• eltérő fotoszenzitív pigmentek: rodopszin változatok 
• eltérő színérzékenységű receptor (retinula) sejtek 

A rovarok érzékszervei 
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A színlátás alapszínei – elméletek, tapasztalatok 
 

„trikromatikus” színlátás (Karl von Frisch, 1914, Autrum-Zwehl, 1964) 
• a házi méh (Apis mellifera) esetében: 

• 3 alapszín, 9 fotoreceptor: 
• 3 UV-receptor;  335 nm; 2 kék-receptor; 435 nm; 4 

sárgászöld-receptor; 540 nm 
„bikromatikus” látás 

• 6+2 sárga-UV: Formica polyctena 
• 5+3 zöld-UV: Periplaneta americana 
• 6+2 kék-UV: Drosophila melanogaster 

„tetrakromatikus” látás 
• sárga-zöld-kékeszöld-UV: Manduca sexta 

A rovarok érzékszervei 
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Különböző fényviszonyokhoz való alkalmazkodás 
• eltérő fényintenzitások megkülönböztetése 
• a rovar kis fényerőkülönbségeket is észlel 
• pl.: 0,5-7,5 % intenzitáskülönbséget a Musca domestica 
• igen jó időbeli felbontóképesség 
• pl. 165/sec „kritikus” frekvencia, ezért érzékeny a látótérben történő mozgásokra 
 
A komplex szem fényalkalmazkodásának fő formái: 
 1) változik a receptorokhoz érkező fény mennyisége 
 2) módosul a receptorok érzékenysége 
 
Világos-sötét adaptáció: 
• festékszemcsék le-föl mozgása a szuperpozíciós szemek mellék pigment sejtjeiben 

• felhúzódás  - adaptáció a sötéthez 
• lehúzódás (optikai izoláció)  - adaptáció világoshoz 
• ez megfigyelhető a Cydia pomonella fajban 

• az elsődleges pigment sejtek kiterjedése-összehúzódása az appozíciós szemek 
pupillanyílásánál 

• ez megfigyelhető Camponotus spp. hangyafajokban 

A rovarok érzékszervei 

 



A kritikus v. összeolvadási frekvencia alapján:    

a.) „gyors szemű” fajok: diurnális, gyorsan repülő fajok (házi méh, 
szitakötő, böglyök..): 180-300/sec  

b.) „lassú szemű” fajok: nokturnális vagy diurnális fajok 
(közönséges csótány 25-60, sáskák, fúrólegyek  60-90): 25-
100/sec  

• a szem a tér alakzatait események időbeli sorozatává fordítja le 

• ennek következménye, hogy a gyors szemű rovarok mintázat és 
forma felismerő képessége a legjobb 

– pl.: a méhek képesek megkülönböztetni egyszínű és csíkos 
mintázatokat, bár nem képesek különbséget tenni kétféle 
egyszínű vagy csíkos mintázat között 
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Adaptáció a fotoreceptorok szenzitivitásának csökkentésével 
• inaktív látópigment (metarodopszin) felhalmozódása a látósejtekben 
•  szinaptikus adaptáció:  
• csökken a látóidegek végződéseinél a neurotranszmitterek mennyisége 
 

A polarizált fény rezgési síkjának érzékelése 
• a Nap sugarait a légkör részecskéi polarizálják; ez borús időben is bekövetkezik 
• a rezgési sík merőleges a fény irányára, párhuzamos a horizonttal 
• elsősorban az UV-receptorok érzékelik pl.: a házi méh égbolt felé tekintő 

ommatidiumaiban 
 

Távolságok érzékelése, térlátás, tájékozódás két lehetséges módozata: 
• binokuláris látás sztereoszkópos mechanizmussal 

• feltételei: a szem egymást átfedő látóterei, jó felbontóképesség, közeli 
tárgyak 

• „kémlelő mozgások” segítségével 
• ide-oda ingó mozgások, a megfigyelt tárgy „virtuális” mozgása 

A rovarok érzékszervei 
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(Balra) megnyúlt rhabdomer; (Jobbra) a rhodopszin egyirányú orientációja a 
rhabdomer microvilluszain belül, ami lehetővé teszi a fény polarizációs síkjának 
érzékelését 

A rovarok érzékszervei 

 A polarizált fény rezgési síkjának érzékelése 



A rovarok egyszerű szemei 
 

Két alaptípusuk: 
 1) oldalsó pontszem (stemma) 
 2) homloki és fejtetői pontszem (ocellus) 
 

Oldalsó pontszemek 
• jellemző a legtöbb holometabol lárvára (hiányzik: Siphonaptera, a legtöbb 

Hymenoptera, egyes Diptera fajnál) 
• elhelyezkedésük és számuk: 

• a hernyók fején mindkét oldalon 6 db 
• Tenthredinidae lárvák fején a mindkét oldalon 1 db 

• felépítésük: 
• kutikuláris kornea, kristálykúpok 
• retinulasejtek rabdomokkal  
• a hernyókban 7 db fotoreceptor sejt 

• érzékenyek: zöld, kék és UV sugarakra 
• élettani szerepük: 

• durva mozaikos látás, gyenge színlátás, mozgásérzékelés; némi térlátás 
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A rovarok egyszerű szemei 
 

Homloki és fejtetői pontszemek 
•jellemzők a szárnyas imágókra és a hemimetabol lárvákra 
•elhelyezkedésük és számuk: 

– 1 mediális ocellusz a fej homlokrészén; 2 laterális ocellusz a fejtetőn 
(háromszöges elrendezésben) 

• felépítésük: 
– bikonvex kutikuláris kornea; lencsetest a korneagén sejtekből 
– igen sok retinulasejt rabdomokkal; kívül pigment sejtek, amelyek befelé 

pupillát alkotnak, alul fényvisszaverő tapetum réteg 
• élettani szerepük: 
• a fényerősség gyors változásait jelzik; színérzékelésük lehetséges,  
• pl.: az Apis mellifera fajban: 

•2 szenzitivitási maximum (340 és 490 nm) 
•képalkotásra alkalmatlanok 
•a retinulasejtek esetleg csak a receptor potenciált továbbítják 
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      (A) egy légy 3 fejtetői pontszeme     (B) egy hangya 6 db oldalsó pontszeme 

A rovarok érzékszervei 
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 Nem vizuális fényérzékelés (extraokuláris fotorecepció) 
• a külső hámban fekvő egyszerű fotoreceptorokkal 
• a receptorok előfordulhatnak diffúz eloszlásban; pl. légylárvák; a 

Tenebrio molitor lárvái 
• a potroh végén, a genitális szelvények két oldalán 
• genitális fotoreceptorok, amelyeknek párzáskor és tojásrakáskor 

van szerepe pl. Papilio lepkefajok imágóinál 
 
 

Vegyi érzékelés (kemorecepció) 
 

Fő formái: 
   1) szaglás (olfaktorikus kemorecepció) 
   2) ízlelés (gusztatorikus kemorecepció) 
   3) általános vegyi érzékelés 
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 Vegyi érzékelés (kemorecepció) 
Szaglás 
 - közelebbi vagy távolabbi ingerforrásokból 
 - gázok vagy illékony anyagok érzékelése 
 - általában alacsonyabb az ingerküszöb 
 
Ízlelés 
 - az érzékeléshez közvetlen érintkezés szükséges (kontakt kemorecepció) 
 - cseppfolyós vagy vízben oldott anyagok érzékelése 
 - az ingerküszöb magasabb is lehet 
 
Általános vegyi érzékelés 

 - izgató, irritáló anyagok és penetráns illóolajok váltják ki 
 - általában nagyobb mennyiségben, töménységben hatnak  
 - többféle érzéksejt lép működésbe nem specifikus módon 
 - mindig védekezési reakciót váltanak ki 
 



A rovarok vegyi érzékelő egységei 

         1) érzékszőr (sensillum trichodeum) 

         2) érzékkúp (s. basiconicum) 

         3) érzéklemez (s. placodeum) 

         4) érzékgödör (s. coeloconicum) 

 

Az érzékelési forma szerinti eltérés 

• szaglás céljára: 

• vékonyfalú, multipórusos szenzillum (B) 

• ízlelés céljára:  

• vastagfalú, unipórusos szenzillum (A) 
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 A szaglószervek elhelyezkedése és szerepe 
• elhelyezkedés: csápokon és tapogatókon 

• a csápok alkatában emiatt sokszor ivari dimorfizmus 
• speciális csoportokat alkothatnak (pl. rhinaria – levéltetvek, funiculus – legyek 

csápján) 
 

A szaglószőr felépítése: 
• hosszú, vékonyfalú; rajta sok apró pórus (10-25 nm átm.), amelyek befelé 

elágaznak 
• a szőr üregében (szinusz) testfolyadék (limfa, likvor) 
• az érzéksejtek száma 2 vagy 3, néha csak 1 
• a dendrit fent elágazik; a dendritnyúlvány körül dendrithüvely (képezi: tekogén 

sejt), a dendrit alsó részén ún. ciliáris test van 
• egyéb szaglóegységek: szaglókúp, szaglólemez, szaglógödör 

 

A szaglási érzékelés élettani szerepe (példák) 
• interspecifikus és intraspecifikus kommunikáció,  pl. feromonok érzékelése 
• fitofág rovarok tájékozódása (a tápnövény és/vagy tojásrakási hely keresése) 
• nektárfogyasztók táplálékkeresése 
• vérszívók gazdakeresése 
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 Az ízlelőszervek elhelyezkedése és felépítése 
• elhelyezkedésük: 

• szájüreg és garat 
• állkapcsok 
• alsó és felső ajak  
• állkapcsi és ajaktapogatók 
• csápvégek (ritkán) – méhek, darazsak  
• tojócső végén – parazitoid hártyásszárnyúak 
• talpakon – legyek, lepkék, méhek imágói 

 

Az ízlelőszőr felépítése 
• rövid, vastagfalú; egyetlen csúcsi nyílással (0,2-0,3 μm átm.) 
• az érzéksejtek száma 3 vagy 4 db, ritkábban 1 db 
• a dendritnyúlvány körül dendrithüvely van  
• a dendrit tövi részénél nincs ciliáris test 
• egyéb ízlelő egység: ízlelőkúp 
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 Az ízlelés szerepe a táplálkozásban 
 

1)  táplálkozásserkentő anyagok (fagostimuláns) érzékelése 
-  általánosan ható vegyületek 
           aminosavak, mono- és diszacharidok 
-  speciális fagostimulánsok 
           szinigrin  (pl. Pieris brassicae hernyó esetében) 
           inozitol (egyes bagolylepke hernyók esetében) 
           bizonyos nukleotidok a vérben (vérszívók esetében) 
 

2)  táplálkozásgátló anyagok (fagoinhibítor, antifídáns) érzékelése 
-  mindezek másodlagos növényi anyagok 
-  néhány ismertebb ilyen vegyületcsoport: 
           alkaloidok 
           egyéb mérgező vegyületek (pl. sztrichnin, szalicin, kinin) 
          néhány bonyolultabb szerkezetű anyag (pl. azadirachtin) 
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Transzdukciós mechanizmus kémiai érzékelés esetén 

• az illat vagy szag molekula eléri a kutikulát, majd a póruson keresztül a szenzillum limfába 
oldódik, ahol speciális kötőfehérjéhez kapcsolódik, amely a receptor sejt dendritjéhez 
szállítja  

• ez váltja ki az ingerületi állapotot a dendriten 
• ezt követően észteráz enzimek lebontják, majd a kötőfehérje felszabadul 

A rovarok érzékszervei 
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Az ízlelő és szagló szenzillumok elhelyezkedése 

A rovarok érzékszervei 

 

      (A) rágó szájszerv, (B) nyaló szájszerv, (C) pödörnyelv, (D) szúró-szívó szájszerv 

lr – labrum (felső ajak) 
md – mandibula (rágó) 
mx – maxilla (állkapocs) 
lb – labium (alsó ajak) 
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 A burgonyabogár szájszerve és palpusai 

A rovarok érzékszervei 

 



A ROVAROK HORMONJAI (DEFINÍCIÓ): a hormonok olyan biológiai hatóanyagok, amelyeket a 
rovar szervezete bizonyos életjelenségei és fejlődése szabályozására állít elő, és amelyek 
hatásuk helyére rendszerint a testfolyadék (hemolimfa) közvetítésével (humorálisan) jutnak el. 
 

• a horman görög eredetű szó jelentése: serkenteni, izgatni 
 

Jellemzi őket: 
- általában az idegrendszerrel együtt szabályoznak 
- a hormonok hatása általában kiterjedtebb, lassúbb és tartósabb 
- sok rovarhormon nem fajspecifikus, másokról viszont az ismert, hogy csak egy vagy néhány 

rovarfajra hatnak 
- serkentő (-tróp) vagy gátló (inhibitor, -sztatikus) hatásuk lehet 
- befolyásuk specifikus receptorok, esetleg másodlagos „üzenetközvetítő” (messenger) anyagok 

jelenlétében valósul meg 
- képződésük (bioszintézisük), jelenlétük (koncentrációjuk), érzékelésük és eltávolításuk 

finoman regulált 
- termelődésük komplex szabályozás alatt állhat 
- szekréciójuk kritikus, életfontosságú jelenségekhez, eseményekhez kötődhet, és gyakran 

ciklikusan történik 
- több célhelyük is lehet: ez a pleiotróp vagy más néven politróp hatás 
- rövid megjelölésük a nemzetközi szokás és az angol megnevezés alapján történik (pl. MH, JH), 

utalva esetleg (a fajspecifitás esetén) a rovarfajra is (pl. Lom-AKH) 

A rovarok hormonrendszere 
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A rovarhormonok felosztása a termelődés (bioszintézis) helye szerint: 
• nem mirigytermészetű szövetekben képződő, aglanduláris szövethormonok 

• pl. neurohormonok 

• belső elválasztású (endokrin) mirigyekben képződő, glanduláris 
• szövethormonok (inkrétum-ok) pl. vedlési hormonok, juvenilhormonok 

 

A rovarhormonok felosztása a kémiai összetétel, szerkezet szerint: 
1. peptidek – kis vagy nagy mol tömegű fehérjék pl. neurohormonok 
2. szteroidok – szteránvázas vegyületek pl. vedlési hormonok 
3. terpenoidok – egyes szeszkviterpén vázú vegyületek pl. juvenilhormonok 

 
ad 1. (jellegzetességek) 

• poláros molekulák, szabadon szállítódnak 
• a sejtmembrán receptoraihoz kötődnek 
• másodlagos „üzenetközvetítő” anyagok közvetítésével hatnak 

 

ad 2. és 3. (jellegzetességek) 
• apoláris molekulák, a hemolimfában részben vagy kizárólag szállítófehérjék   

segítségével mozognak 
• a citoplazma és a sejtmag receptoraihoz kötődnek 
• a genetikai állomány funkcióit befolyásolják 
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A rovarok hormonrendszere 
A rovarhormonok felosztása a biológiai hatás alapján: 

 1. fejlődést szabályozó vagy más néven morfogenetikai hatású hormonok 
       pl. vedlési hormonok, juvenilhormonok 
 2. homeosztatikus vagy más néven metabolikus hatású hormonok 
      pl. a szénhidrát- és zsíranyagcserét, illetve a víz- és ionháztartást szabályozó   hormonok 
 3. kinetikus hormonok 
      pl. speciális folyamatokra, életjelenségekre ható, egyes esetekben lokálisan aktív hormonok 
 

ad 1. és 2. jellegzetességei: 
-  koncentrációik, titereik folyamatos változásokat mutatnak 
-  jellegzetes szekréciós csúcsaik, folyamatos magas szintjeik lehetnek 
 

ad. 2. és 3. jellegzetességei: 
-  egyazon funkcióra vonatkozólag serkentő vagy gátló hatású faktorok fordulhatnak elő 
 

ad 3. jellegzetességei: 
-  hatásuk viszonylag „gyorsan” megnyilvánulhat 
-  sokféle típusuk van, például: 

1. az izmokra vagy a rovarszívre ható (miotróp, kardiotróp) hormonok 
2. mirigyekre ható (glandotróp) hormonok 
3. belső-elválasztású mirigyekre ható (endokrino-glandotróp) hormonok 
4. ivarmirigyekre ható (gonadotróp) hormonok 
5. színcserére ható (kromatotróp) hormonok 
6. viselkedésre ható (etotróp) hormonok 



Neurohormonok 
 

Jellemzőik: 
- a központi idegrendszer neuroszekréciós (neurokrin) idegsejtjeiben képződnek 
- a neuroszekréciós sejtek váladékszemcsékkel teltek és jellegzetes 

csoportokban, párosan kétoldalt fordulnak elő 
- valamennyi neurohormon peptid természetű (neuropeptid) 
- speciális anatómiai helyeken választódnak ki a hemolimfába, ezek az ún. 

neurohemális szervek vagy neurohemális struktúrák, áreák 
 

A neuroszekréciós sejt 
- a környező idegsejteknél nagyobb unipoláris neuron 
- váladékszemcséi élő állapotban fehéresen vagy kékesen opalizálnak 
- a szekrétum legegyszerűbben speciális hisztokémiai eljárásokkal (pl. Gömöri-

festés; paraldehid-fukszin, floxin, azokarmin anyagokkal történő festések) 
mutatható ki 

- a váladékszemcsék a tárolás/kiválasztás helyéig követhetők az axonok teljes 
hosszában 
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Neuroszekréciós, illetve neurohormont termelő centrumok, 
sejtcsoportok 

 

I. a. előagyi (protocerebrális) komplexumok középső (mediális) 
sejtcsoportjai a pars intercerebralis régióban 

•  axonjaik kereszteződő agyi pályákban futnak  
 b. az előagy széli laterális sejtcsoport 

• axonjaik egyenes lefutású agyi pályákban futnak 
•  az agyi pályákból kijövő idegek a corpus cardiacum (CC) 

általában kerekded és páros neurohemális szervekben 
végződnek 

• a corpus cardiacum-oknak saját szekréciós sejtjeik is lehetnek 
• a CC a Diptera-Cyclorrhapha fajokban az ún. gyűrűmirigy 
–  („ring gland”, Weismann-féle gyűrű) alsó-hátsó részét képezi 
- a corpus cardiacumokba futó idegek (az agyi pályák 

folytatásai):  
- nervi corporis cardiaci I és II (NCC-I; NCC-II)   
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Neuroszekréciós, illetve neurohormont termelő centrumok, sejtcsoportok (folyt.) 
 

II. Utóagyi (tritocerebrális) komplexumok 

- jellegzetes sejtcsoportok a tritocerebrum két oldalán 

- belőlük kiinduló és a corpus cardiacum-okban végződő idegek:  

-nervi corporis cardiaci III (NCC-III) 
 

III. A központi idegrendszer egyéb helyein előforduló sejtcsoportok 

- garat alatti dúc (ggl. suboesophageum) 

-a legtöbb tor- és potrohdúc 

-jellemzők: 

- kevés sejtből álló, kétoldali sejtcsoportok 

- laza szerkezetű neurohemális áreák tartoznak hozzájuk 

- élettani szerepük kevéssé ismert 
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A mediális neuroszekréciós sejtcsoportok termékei:  
• prothoracicotrop hormone (PTTH): serkenti az előtori (vedlési) mirigyet  

• allatotropin  és allatosztatin: szabályozzák a CA aktivitását 

• diuretikus hormon (DH) és antidiuretikus hormon (ADH): az ozmoregulációt, 
homeosztázist szabályozzák 

• ovarian ecdyson releasing hormone (OEH): a peték érését szabályozza 

• ovulation- / oviposition-inducing hormone (OIH): az ovulációt és a tojásrakást 
befolyásolja 

• testes ecdysiotropin (TE): a herék működését serkenti 

• bursicon hormone (BH): a kutikula cserződését váltja ki 

• eclosion hormone (EH): vedléskor a kibúvást, az exuvium elhagyását segíti elő 

• diapause hormone (DH): a nyugalmi állapot kialakulásáért és fenntartásáért  felelős 
 

A corpora cardiaca saját sejtjei által termelt hormonok: 
• hiperglikémikus és adipokinetikus hormonok (AKH) a szénhidrát ill. a lipid 

anyagcserét szabályozzák 

• a szívműködést, a bélcsatorna perisztaltikáját és a Malpighi edények kígyózó 
mozgását befolyásolják 
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Egyéb endokrin struktúrák - Corpora allata (CA): 

• az agy mögött, a bélcsatorna két oldalán helyeződő többnyire gömb alakú páros szerv 

• néhány fajban fuzionálhat a corpus cardiacum-mal az aorta fölött, oldalanként 

• a Cyclorrhapha legyekben a CA, a CC és a PG mirigyek egy az aortát körülvevő 
gyűrűmiriggyé (Weismann gyűrű) fuzionáltak 

• minden mirigynek saját beidegzése van (NCA I) a CC-ből a saját oldalán 

A CA élettani szerepe:  

– a többféle néven ismert juvenil (JH) vagy metamorphozis-gátló vagy neotenin hormon 
termelése   

– imágókban a gonadotróp hormont termeli 
 

Vedlési vagy előtori mirigyek 

• páros, rendszerint elágazó, kétféle szövetből felépülő páros szerv körülfogva a tracheák, a 
zsírtest, izmok valamint a fej és az előtor kötőszöveteivel 

• változatos helyeződése miatt nevezik előtori mirigynek, hasi fej mirigynek és tentoriális 
mirigynek is  

• primitív apterigóta rovarok, magányosan élő sáskák és a dolgozó valamint katona termeszek 
kivételével a mirigy csak juvenil egyedekben található meg, mert röviddel az imágóvá vedlést 
követően degenerálódik 
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ÖNOCITÁK  

• nőstényekben, röviddel a vedlések előtt és később a ivarérettség elérésekor aktivizálódnak, és 
ekdizont termelnek 

• elsődleges feladatuk az epikutikula bizonyos kutikuláris lipidjeinke és lipoproteidjeinek szintézise 
 

PETEFÉSZKEK 

• az ivarérett házi légy nőstények petefészkei oosztatikus hormont (OH)  termelnek, ami a peték 
érését szabályozza, meggátolva a mediális neuroszekréciós sejtcsoportok OEH termelését; OEH 
hiányában nincs ovarian ecdyson felszabadulás; a tojásrakás után a petefészkek OH termelés leáll, 
és egy új tojásérési ciklus indul 

• az antigonadotropin, ami a Rhodnius prolixus portohi neuroszekréciós szerveiben termelődik 
nem fejt ki hatás egyéb endokrin szervekre, inkább a tüszőkre hat, meggátolva a JH hatását 

 

HERÉK 

• számos bizonyíték van a herék ekdiszteroid termelésére  

• a Lymantria dispar és a Heliothis virescens esetén a testis ecdysiotropin hormon serkenti a herék 
ekdiszteroid termelését 

• a Manduca sexta-nak 9 pár szelvényenkénti epitracheális mirigye van, amelynek közvetlenül a 
légzőnyílások nagy tracheáihoz kapcsolódnak és egy ún. „Inka” sejtet tartalmaznak, ami pre-
ecdysis triggering hormont (PETH) és ecdysis-triggering hormont (ETH) termel 
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A neurohormonok hatásmechanizmusa 
 

• membrán receptorhoz való specifikus kötődés 
• a reagáló szövetre jellemző transzdukciós mechanizmus, 

reakciókaszkád 
• speciális szerepe van általában:  

• 2 alegységes membránban lokalizált G-proteinnek 
• membránhoz kötött enzimeknek (foszfolipáz, proteinkináz C) 
• ciklikus nukleotidoknak (cAMP, cGMP)  
• egyéb közvetítő faktoroknak (DAG, IP3) 

• végső lépésként foszforilációs reakciókat megindító 
proteinkinázokat aktiválnak, illetve Ca2+ ionokat szabadítanak fel 
vagy az utóbbiak beáramlását indukálják 
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a mediális neuro-szekréciós 
sejtek helyeződése 

„Weismann-féle v. 
gyűrűmirigy” 

a rovarok főbb endokrin struktúrái 

A rovarok hormonrendszere 
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• a neuroszekrétum az agyból az idegsejtek axonjain keresztül a corpus cardiacum-okba 
szállítódik 

• az ideg átvágásakor a szekrétum a metszés fölötti részen kumulálódik 

A rovarok hormonrendszere 

agy 

a neuroszekrétum 
proximális 

felhalmozódása az 
ideg átmetszése fölött 

a neuroszekrétum kimerülése az 
operált oldalon 

a neuroszekrétum tárolódása a 
corpus cardiacum-ban a 

kezeletlen oldalon 
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A vedlési hormon („moulting hormone”, MH) 
 

Szerepe: kiváltja és folyamatos jelenlétével szabályozza a vedlés folyamatsorát 
 

A vedlési hormonokat termelő endokrin szervek: 
Jellemzi őket: 

• rendszerint kétoldali páros szervek 
• általában nagy, hólyagszerű, laza csomókba rendeződött sejtekből állnak 
• működésük ciklikus, röviddel a vedlés előtt kezdődik 
• imágó korban általában leépülnek, bár maga a vedlési hormon (egyéb 

szövetekben termelődve) részt vehet a reprodukció szabályozásában 
 

Legfontosabb képviselőik: 
• előtori (protorakális) mirigyek („prothoracic glands”, PG) 
• a gyűrűmirigy oldalsó állományai (Diptera-Cyclorrhapha) 
• perikardiális mirigyek (Phasmidae) 
• ventrális mirigyek (Odonata, Ephemeroptera) 
• önociták 
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az előtori mirigy helyeződése 

az előtori mirigy beidegzése 

A rovarok hormonrendszere 
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A rovarok hormonrendszere 
A vedlési hormon („moulting hormone”, MH) (folytatás) 
 

Kimutatási és kvantifikálási eljárások: 
- Calliphora-assay – Calliphora erythrocephala idős lárva ligatúra és injekció (Fraenkel, 

1935), CU = Calliphora unit 
- modern izolálási és meghatározási technikák: 

- pl. fiziko-kémiai módszerek (pl HPLC- MS, GC-MS), radio-immunassay (RIA) 
- első izolálás: Karlson és Butenandt (1954) – 500 kg Bombyx mori bábból 
 

A természetes vedlési hormonok: 
1. ekdizon (α-ekdizon) 

- C-27 szteroid, tetraciklus+oldallánc, pentahidroxi-kolesztenon 
- jellegzetes térszerkezet és funkciós csoportok 
- tulajdonképpen prohormon 

2. 20-hidroxi-ekdizon (β-ekdizon, ekdiszteron) 
- a tulajdonképpeni autentikus vedlési hormon 
- képződik az ekdizonból az ekdizon-monooxigenáz közreműködésével pl. a hámban, 
középbél hámjában, a zsírtestekben stb. 

3. egyéb szteroidok  
- pl. 3-dehidro-ekdizon, makiszteron A és C 
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koleszterol és két másik fitoszterol, amit 
a növényevő rovarok felhasználnak 

az elfogyaszott fitoszterol átalakulása aktív 
20-hidroxi-ekdizonná 

A rovarok hormonrendszere 
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A vedlési hormonok bioszintézise: 
- növényi szterolokból (pl. szitoszterol, kampeszterol); C-28 és C-29 

szteroidok 
- gombákból vagy állatokból származó szteroidokból (pl. 

ergoszterol,  koleszterol) 
- legtöbbször C-24 dealkilációval, majd többszörös hidroxilációval, 

meghatározott sorrendben 
 
A vedlési hormonok lebontása, metabolizmusa: 
- bizonyos funkciós csoportoknál (pl. 3-OH) és a C-26 helyen 

oxidációs és egyéb konverziós reakciók 
- ekdiszteroid konjugátumok (glükuronsav, foszfát és szulfát 

származékok) keletkezése 
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A vedlési hormon hatásmechanizmusa: 
- első megfigyelések: kétszárnyú (Chironomus sp., Drosophila sp.) idős lárvák 

nyálmirigyeiben a politén óriáskromoszómán jellegzetes, „korai” és „késői” 
duzzanatok („puff”-ok)  jelentkezése 

-  kapcsolódás speciális ekdiszteroid receptor fehérjékhez 
- a promoter régiókhoz való kapcsolódás után a génexpressziók (transzkripciók) 

befolyásolása  
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Vedlési hormon aktivitású egyéb ekdiszteroidok 
• eltérés főként az oldallánc szerkezetében 

 

1. zooekdiszteroidok – állati szervezetekben 
• a rovarok természetes vedlési hormonjai 
• más ízeltlábúak (pl. rákok, pókok) ekdiszteroidjai 

 

2. fitoekdiszteroidok – növényekben 
• páfrányok (Polipodiaceae, pl. Polipodium vulgare) 
• egyes fenyőcsaládok (pl. Taxaceae, Podocarpaceae) 
• virágos növények némely családja (pl. Amaranthaceae, 

Ajugaceae) 
• néhány jellegzetes képviselőjük: polipodin B, ponaszteron A, 

ciaszteron, inokoszteron 
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 Néhány gyakori ekdiszteroid 

A rovarok hormonrendszere 



PROTORACIKOTRÓP HORMON (PTTH), „agyhormon”   
Szerepe: 
- aktiválja a vedlési hormont termelő szerveket, pl. a PG-t 
- jellegzetes, „trigger”-ként ható endokrinokinetikus faktor 
- szekréciója mindig megelőzi a vedlési hormonét 
 

Termelődik és kiválasztódik: 
- a legtöbb adat szerint az előagy mediális neuroszekréciós sejtjeiben 
- kiválasztódik a hemolimfába a corpus cardiacum (CC)-okból, de Lepidoptera fajok esetében a 

corpus allatum (CA)-okból is 
 

Kimutatása: 
- Samia cynthia cynthia agyirtott bábjai segítségével 
 
Legjobban ismert változatai: 
1. a selyemlepkéből (Bombyx mori) 

- nagy („big”) PTTH  („30 K PTTH”) – 29-30 kDa moltömegű polipeptid (két egyforma alegységes 
homodimer) 

- kis („small”) PTTH („4 K PTTH”) – 3-7 kDa moltömegű polipeptid (az inzulinnal rokon szerkezetű 
heterodimer) 

• 2. a dohány-szenderlepkéből (Manduca sexta) 
- nagy PTTH – 28,5 kDa moltömegű polipeptid 
- kis PTTH – 7 kDa moltömegű polipeptid 
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JUVENILHORMON (JH) 
 

Szerepe: 
• az egyedfejlődés kritikus időszakaiban megfelelően magas titere gátolja 
az átalakulást, metamorfózist 
 

Szinonim nevei: 
- gátló (inhibitory) hormon – neotenin – „status quo” hormon 
 

Termelődik: 
- a corpus allatum (CA) nevű páros neurohemális szervecskékben 
 

A CA anatómiai helyzete: 
– rendszerint kétoldali páros szervecskék 
– gömbölyded vagy tojásdad alakúak 
– egymással összeolvadhatnak 
– a Diptera-Cyclorrhapha legyeknél,  a gyűrűmirigy elülső-felső 
részébe ágyazódott egységes   szervecske 
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JUVENILHORMON (JH) (folyt.) 
 

A CA szövettanilag 2 fő típusa: 
– hólyagos típus 
– kompakt típus 

 

A juvenilhormon speciális hatásai a normális szekréciós ciklus 
megzavarása esetén: 
• korai kritikus időszakban hiánya esetén idő előtti („precocious”) 

metamorfózis, miniatűr imágók kialakulása 
• későbbi kritikus időszakban túladagolása esetén elhalasztott 

metamorfózis, gigantikus lárvák (szuperlárvák, extralárvák) vagy 
„második” bábok létrejötte 

• későbbi kritikus időszakban részleges túladagolása esetén részleges 
metamorfózis, mozaikos küllemű átmeneti alakok (lárva-imágó, lárva-
báb, báb-imágó intermedierek) létrejötte 
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JUVENILHORMON (JH) (folyt.) 
 

A juvenilhormon speciális hatásai a normális szekréciós ciklus megzavarása esetén: 
• korai kritikus időszakban hiánya esetén idő előtti („precocious”) metamorfózis, miniatűr 

imágók kialakulása 
 
 
 

• későbbi kritikus időszakban túladagolása esetén elhalasztott metamorfózis, gigantikus 
lárvák (szuperlárvák, extralárvák) vagy „második” bábok létrejötte 
 
 
 
 
 

• későbbi kritikus időszakban részleges túladagolása esetén részleges metamorfózis, 
mozaikos küllemű átmeneti alakok (lárva-imágó, lárva-báb, báb-imágó intermedierek) 
létrejötte 
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A rovarokból izolált juvenilhormonok 
 

Általános sajátosságuk: 
- 16-19 szénatomszámú, szeszkviterpén szerkezetű, lipofil molekulák 
- a dodeka-diénsav és trideka-diénsav epoxidált származékai, metilészterei 
- a legfontosabbak egymásnak homológjai 
- jellegzetes etil elágazásokat tartalmaznak (ez a szeszkviterpének között unikum) 
 

A legismertebb JH-változatok: 
1. JH I és JH II (C-18 JH és C-17 JH) 

- a Hyalophora cecropia hím imágója potrohából izolálták (Röller és mtsai., 1967; 
Meyer és mtsai., 1968) 

- elsősorban lepkefajok lárváiban mutathatók ki 
2. JH III (C-16 JH) 

– a Manduca sexta imágóiból izolálták  (Judy és mtsai., 1973) 
- a leggyakoribb, legfontosabb JH-homológ, a reprodukció szabályozásában is ez vesz 

részt  
3. JH 0 (C-19 JH) és izo-JH 0 (4-metil JH II) 

- a Manduca sexta tojásaiból izolálták (Bergot és mtsai., 1980-81) 
4. JH III bis-epoxid (JH B III) 

- számos Diptera fajban (legyek, szúnyogok) ezt a változatot mutatták ki 
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Fontosabb rovarokból izolált juvenilhormonok 

A rovarok hormonrendszere 
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egyéb természetes juvenilhormonok JH analógok a növényvédelemben 
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A JH legfontosabb hatásai: 
• szabályozza a morfogenezist, a metamorfózis komplex jelenségeit 
• meghatározhatja a fejlődés sebességét, egyes lárvák növekedését és 

testtömegének gyarapodását 
• szabályozza a reprodukció néhány lényeges folyamatát (szikanyagok képződése 

és az érő petékbe való beépülése; járulékos mirigyek működése) 
• kiváltja és fenntartja a nyugalmi állapot (diapauza) bizonyos típusait 
• szabályozza a színcsere egyes jelenségeit 
 

A JH szekrécióját befolyásoló neuropeptidek 
agyi (protocerebrális) eredetű faktorok (oligopeptidek): 

1. serkentő hatású: allatotropin  (AT) 
– az előagyi mediális neuroszekréciós sejtcsoportban képződnek 

 
2. gátló hatású: allatosztatin (AS) és allatohibin (AH)  
– az AH hatása irreverzibilis 
– az allatosztatinok az előagyi laterális neuroszekréciós sejtcsoportban 
képződnek 
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A JH hatásmechanizmusa: 

• először kötőfehérjéhez kapcsolódik (pl. lipoforinok, hexamerinek) ezek szállítják a 
célszövetbe, ahol intracelluláris receptorhoz kötődik, hasonlóan a MH-hoz 

• legfőbb szerepe a MH hatásának módosítása; MH jelenlétében a JH fenntartja az 
aktuális génkifejeződési  programot 

• a JH befolyásolja mind a fejlődési állapottal kapcsolatos génexpressziókat, mind egyes 
gének kifejeződését 

• a JH képes a transzkripció befolyásolására rovarokban 
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• lárvális vedlésnél, a 20HE és a JH is jelen van és stimulálják a 
sejtmag E75A receptorát (A).  

• ez a receptor felelős a néhány JH által befolyásolható, a 
lárvafejlődéshez fontos gén aktiválásáért, és a korai gének 
(BR) depressziójáért   

• ha a lárvafejlődés befejeződött, a 20HE, JH hiányában 
aktiválja a korai gének egy csoportját (BR, E74, E75) valamint 
sorra aktivál késői géneket is, amelyek a bábozódásért 
felelősek (B). 

• a 20EH és a JH közötti „párbeszéd”, kapcsolat útja az E75 gén 

A rovarok hormonrendszere 



A vedlés és átalakulás hormonális szabályozása 
 

A lárvális vedlések kiváltása 
1. a vedlés bekövetkezte, időzítése több tényező függvénye: 

–   fejlettség, tápláltsági állapot, elért növekedési paraméterek (testtömeg/súly/, testméretek) 
–   napszakhoz történő időzítés, vedlési „kapu” (gate) igénybevétele „belső óra” irányításával 

 
2.  a „feji kritikus periódus” 

–a fejlődési stádium hosszabb első része, amely alatt a feji rész (agy) eltávolítása megakadályozza 
a vedlést 

 
3. kétlépcsős endokrin szabályozás 

– a PTTH kibocsátása rövid, szimmetrikus szekréciós csúcs (peak) formájában a lárvastádium 
vége felé 
– a vedlési hormon (MH) kissé elnyúltabb szekréciós hulláma, amely átfedi a vedlés késői fázisát, 
a farát állapotot is 

4. a juvenilhormon (JH) tartós jelenléte szükséges 
- magasan a küszöbkoncentráció feletti JH szint  
- kimutatható egy rövid kritikus JH-szenzitív szakasz, amelyben a metamorfózisra elvileg 
„átprogramozható” az egyed, de ez csak extrém kísérleti beavatkozásokkal (pl. allatektómia) 
érhető el 
- a lárvaállapot fenntartásához a juvenilhormon (JH) az előtori mirigyek PTTH-ra való reagálását, 
kompetenciáját a lárvastádium első hosszabb részében gátolja 
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A vedlés neurohormonális szabályozása 

• az alap hormonális mechanizmus megegyezik lárva-lárva, lárva-báb, lárva-imágó 
és báb-imágó vedlésnél 

• a kiváltó ok általában az adott fejlődési alak valamely növekedési faktora 

• néhány rovarban a kritikus tömeg vagy méret elérésekor propriocepciós hatásra 
PTTH termelődik 

• a PTTH ezután a PG-t stimulálva ekdizon termelést indukál, amiből 20HE 
képződik 

• a PTTH elválasztást fotoperiodikus belső óra szabályozza, ami ún „vedlési kaput” 
„moulting gate” nyit meg 

• a PTTH elválasztás rövid ideig tart, titere szimmetrikus  csúcsként jelenik meg 

• a MH elválasztás jóval elnyújtottabb és egészen az apolízisig fennmarad 

• a 20HE a hemolimfával keringve aktiválja az epidermisz sejteket, amelyek 
osztódásnak indulnak és megkezdik az új kutikula létrehozását 

• a különböző fejlődési állapotú állat szöveti sejtjeinek MH receptorai határozzák 
meg, hogy a sejt végül miként reagáljon a hormonra 
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Hormontiterek a vedlés neurohormonális szabályozása során 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH = aktivációs hormon, PTTH = protoracikotróp hormon, MH = vedlési hormon,  

EH = eclosion hormon, BH = bursicon hormon 
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Egyéb vedlést szabályozó endokrin faktorok: 

1. Eclosion hormon 

• lárvális vedlésnél és bábozódásnál az exuvium elhagyását stimuláló etotróp 
hormon 

• a viaszréteg és az új prokutikula képzéséhez szükséges 

• belső óra szabályozza az elválasztódását  

• programozott viselkedést vált ki  

• tritocerebrális neuroszekréciós sejtek termelik és a CC raktározza 
 

2. Bursicon hormon 

• a kutikula szklerotizációját és melanizációját váltja ki 

• közvetlenül a vedlés végén választódik ki 

• abdominális ganglionok neuroszekréciós sejtjei vagy legyekben a komplex tori 
ganglion hasonló sejtjei termelik 
 

3. Puparizációs faktorok (Cyclorrhapha legyeknél) 

• 3 féle neuropeptid egymás után termelődnek és szabályozzák a bábképződést 
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A metamorfózis endokrin regulációja 
 

1. Az átalakulással kapcsolatos (metamorfikus) vedlések (lárva-imágó; lárva-báb, 
báb-imágó) 
-  kritikus testtömeg, testméret (pl. fejtok méret)  elérése szintén szükséges 
-  ez esetben is előfordulhat vedlési „kapu”, és  ugyancsak van stádium eleji „feji 

kritikus periódus” 
 

2. A metamorfózis alapjelenségei 
- az új fejlődési alakra való „átprogramozás” (reprogramming) 
- az új szintézisekre való „elköteleződés” (commitment) 
- az új struktúrák determinációja a metamorfózist megelőző fejlődési stádium elején 
- a tényleges differenciálódás néhány részfolyamat keretében (hisztolízis, 

hisztogenezis) 
- a stádium végén a speciális, esetleg erősen elnyúlt vedléssel összefüggésben  
 

3. A hormonális szabályozás lényege 
• az átprogramozás és differenciálódás a metamorfózis során időben elkülönül és 

külön-külön szabályozott 
• mind a két eseményt a PTTH és MH szekréciója váltja ki, és az utóbbi szabályozza 
• az átprogramozás csak a JH (viszonylagos) hiányában lehetséges 
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1. A holometabol rovarok átalakulásának szabályozása 
 

A) lárva-báb átalakulás 
• az átprogramozást a JH jelenléte késlelteti, mivel gátolja a PTTH termelését, illetve a protorakális 

mirigyek (és hasonló endokrin szervek) kompetenssé válását 
• viszonylagos JH-hiány esetén PTTH, majd MH szekréciója beindítja az átprogramozást 
• a táplálkozás befejezte és a bábozódási előkészületek után PTTH, majd elnyúltabb MH szekréció 

(magasabb titerrel), ami szabályozza a differenciálódás komplex folyamatait 
• ekkor az utolsó lárvastádium végén a JH ismét megjelenik, de szerepe nem teljesen ismert 
 

B) báb-imágó átalakulás 
• a bábstádium elején rövid átprogramozási periódus a PTTH + MH hatására,  
• hosszan elnyúló differenciálódás a PTTH hatására kiválasztott vedlési hormon (MH) tartósan magas 

koncentrációja jelenlétében 
• jellemző a JH teljes hiánya 
 

2. A hemimetabol rovarok átalakulásának szabályozása  (eltérések) 
• lárva-imágó átalakulás egy vedlési szakaszban 
• a PTTH és utána a vedlési hormon szintén két szekréciós csúcsban jelenik meg (a második 

elnyúltabb) 
• a JH csak az utolsó lárvastádium legelején és végén van jelen, de az átprogramozás idején hiányzik  
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A nyugalmi állapot (diapauza, nyugvás) endokrin szabályozása 
 

1. Embrionális (tojás-, pete-) diapauza regulációja 
 

Jellemzi: 
• legismertebb a selyemlepke (Bombyx mori) esetében, amely fajban az 

embriogenezis korai stádiumában fordul elő 
• a B. mori kétnemzedékes (bivoltin) rasszaiban a fakultatív tojásdiapauza 

fotoperiódusok által indukált (az egynemzedékes univoltin rasszokban ez a 
diapauza obligát) 

• az anyai nemzedék tojásait érő hosszúnappalos megvilágítás váltja ki 
• az ilyen nőstény bábjában a garat alatti dúc neuroszekréciós sejtjei ún. 

diapauza hormont (DH) termelnek, amely bediffundál a petefészkekben érő 
oocitákba 

• a DH kiváltja és fenntartja a diapauzát  
• a tojások tartós lehűtése („chilling”) reaktiválja az embriót 
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A nyugalmi állapot (diapauza, nyugvás) endokrin szabályozása 
 

2. Lárvális diapauza regulációja 
 

Jellemzi: 

• az utolsó lárvastádium végén beálló nyugvás endokrin szabályozása több 
lepkefajban (Chilo suppressalis, Diatraea grandiosella, Ostrinia nubilalis) 
jól ismert 

• a fakultatív lárvális diapauzát a hernyót korábban érő rövidnappalos 
megvilágítás váltja ki 

• a nyugvást kiváltó és fenntartó legfontosabb tényező a PTTH, illetve a 
vedlési hormon (MH) szekréciójának időszakos szünetelése 

• a nyugalmi állapot fenntartásában további lényeges körülmény a 
juvenilhormon (JH) többé-kevésbé tartósan magas titere 

• a lárvák tartós lehűtése reaktivál  
• a tartós lehűtés megfelel a természetes téli hideghatásnak  
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A nyugalmi állapot (diapauza, nyugvás) endokrin szabályozása 
 

3. Pupális (báb-) diapauza regulációja 
 

Jellemzi: 

• a bábdiapauza fakultatív formáját a lárvát érő rövidnappalos megvilágítás 
váltja ki 

• legfontosabb kiváltó és fenntartó endokrin tényező a PTTH és  a vedlési 
hormon (MH) szekréciójának időszakos szüneteltetése 

• az előtori mirigyek (PG) a PTTH-ra ez idő alatt nem reagálnak, inkompetenssé 
válnak 

• a JH a bábdiapauzával kapcsolatosan valószínűleg nem játszik szerepet 

• a téli tartós hideghatásnak megfelelő lehűtés reaktivál, amely az agyban vagy 
az előtori mirigyekben ekkor lezajló speciális folyamatokat („diapauza-
fejlődés”) befolyásolja 
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A nyugalmi állapot (diapauza, nyugvás) endokrin szabályozása 
 

3. Imaginális diapauza regulációja 
 

Jellemzi: 

• az imaginális diapauza szabályozása legjobban ismert a burgonyabogár  
esetében 

• valamennyi faj imágójában ekkor a gonádok (petefészek, here) működése 
szünetel 

• az imaginális diapauza fakultatív formáját az imágót a bábból való kelése 
utáni  időszakban érő rövidnappalos megvilágítás váltja ki 

• az imaginális diapauzát indukáló és fenntartó endokrin tényező a  
juvenilhormon (JH)  szekréciójának időszakos szüneteltetése 

• más rovarfajokban (pl. gabonapoloskák) ezt a diapauzát a telelőhelyekre való 
elvándorlás, migráció előzi meg    

• az imaginális diapauzát is a téli időszak hideghatása szünteti meg 
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Az anyagcsere hormonális szabályozása. Endokrin tényezők szerepe a belső 
egyensúly (homeosztázis) fenntartásában 
 

1. A szénhidrátok anyagcseréjének (mobilizáció/raktározás) regulációja 
A) Hipertrehalózémikus hormon (HTH), korábbi nevén hiperglikémikus hormon 

• növeli a hemolimfa cukor (trehalóz) koncentrációját (cukrot mobilizál) 
• egyidejűleg csökkenti a zsírtest glikogén (glükogén) tartalmát  
• a HTH eddig megismert változata dekapeptid, amely a corpus cardiacumok (CC) saját 

mirigysejtjeiben termelődik 
 

•B)  Hipotrehalózémikus hormon 
• csökkenti a hemolimfa trehalóz koncentrációját 
• egyidejűleg növeli a zsírtest glikogén (glükogén) tartalmát (szénhidrátot raktároz) 
• az előagy mediális neuroszekréciós sejtjeiben szintetizálódik és a CC-ból szabadul fel 

 

2. Lipidanyagok (zsírok) anyagcseréjének (mobilizáció)  regulációja 
• Adipokinetikus hormon (AKH) 

• növeli a hemolimfa lipidanyag (főként diacil-glicerid) koncentrációját (lipideket mobilizál) 
• egyidejűleg csökkenti a zsírtest lipidanyag (főként triglicerid) tartalmát 
• a corpus cardiacumok (CC) saját mirigysejtjeiben termelt AKH aktivitású oligopeptidek 

váltak ismertté 
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Az anyagcsere hormonális szabályozása. Endokrin tényezők szerepe a belső 
egyensúly (homeosztázis) fenntartásában (folytatás) 
 

3. Víz- és ionháztartás, ozmotikus szabályozás 
A)  Diuretikus hormon (DH) 

• ionok  (Na+, K+ és Cl-) és a víz fokozott kiürítését serkenti a Malpighi-edények felső  
csövecskéiben, tubulusaiban 

• DH aktivitású oligopeptidek a rovar központi idegrendszerének számos régiójában  
termelődnek 

 

B)  Antidiuretikus hormon (ADH) 
• bizonyos ionok (Na+ és K+ és egyes esetekben a Cl-) visszaszívását, 
• reabszorpcióját  serkenti – vízzel együtt – az utóbél végbéli (rectum) szakaszában vagy     

a Malpighi-edények alsó régiójában 
 

C)  A kloridionok transzportját stimuláló hormon (CTSH) 
•  bizonyos rovarokban a Cl- ionok reabszobcióját serkenti az utóbél végbéli (rectum)  

szakaszában vagy a Malpighi-edények alsó régiójában 
• az ADH és a CTSH  neurohormornok oligopeptidek, az előagy mediális 

neuroszekréciós  sejtjeiben termelődnek és a corpus cardiacumokból (CC) jutnak ki a 
hemolimfába 
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A rovarok táplálkozása, emésztése 

(mesodeum) 
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• a bélcsatorna hossza a rovar életmódjától, táplálék specializációjától függ, növényevőké hosszabb 
(testhosszuk 2-8-szorosa), ragadozóké rövidebb (testhosszuk 1,5-3-szorosa) 

• a táplálék a szájnyíláson át nyállal összekeveredve a garatba, majd onnan a nyelőcsövön át a 
begybe kerül, ahol hosszabb-rövidebb ideig tárolódik, majd a perisztaltika révén az előgyomorba jut 
(néha fogazott ún. rágógyomor) 

• a középbélben termelődnek az emésztő enzimek (pl. gasztrikus nyúlványokban), itt történik az 
emésztés, itt szívódnak fel a tápanyagok és a víz kisebb része (a nyálban lévő fehérje és szénhidrát 
bontó enzimek miatt már a szájüregben megkezdődik az emésztés) 

• vérszívó fajoknál a nyálban antikoagulin + agglutinin 
• növényi tetvek nyálában pektináz enzim 
• karbohidráz, amiláz, alfa és béta glükozidáz, galatkozidáz, proteáz enzim termelődik + 

szimbionta baktériumok celluláz és lipáz enzimje 
• a rovarok 10-féle aminosavat képesek hasznosítani 
• egyes dögevő (Silphidae, Necrophorus spp.) és ragadozó fajok (Carabidae) emésztőnedvet 

öklendeznek a táplálékukra, míg pl. gabonapoloskák nyálat fecskendeznek a növénybe (külső 
emésztés) 

• a tápanyagok felszívása a középbélben történik (a szénhidrátok főleg glükóz, a fehérjék aminosavak, 
a zsírok zsírsavak formájában, az inszekticidek is itt szívódnak fel) 

• az ürülékképzés a végbélben történik, amely során a felvett táplálék víztartalmának 90%-át képesek 
visszaszívni 

• azok a fajok, amelyek imágóként nem táplálkoznak (kérészek, néhány lepkefaj) csak egyszer, 
közvetlenül az imágóvá vedlés után ürítenek 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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A ROVAROK ALAP SZÁJSZER TÍPUSÁNAK (RÁGÓ SZÁJSZERV) FELÉPÍTÉSE 

egy labrum – felső ajak - két mandibula – rágó 

két maxilla – állkapocs - egy labium – alsó ajak 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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1. Rágó szájszerv 

• ősi, eredeti forma, ízelt láb eredetű, amit bizonyít a központi idegrendszer struktúrája 

• számos rovarrend és sok lárvatípus szájszerve 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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2. Tripszek szúró-szívó szájszerve 

• bal oldali mandibula  
• 2 maxilláris serte 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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3. Poloskák és növényi tetvek szúró-szívó szájszerve 

• védőhüvely szerű labium, 4 szúróserte (2 mandibula, 2 maxilla eredetű) 
• gyakori a külső emésztés 

A rovarok táplálkozása, emésztése 



4. Diptera szájszerv: vérszívó szúnyog altípus 

 • 6 serte hatol a gazdaállat bőrébe (2 mandibula, 2 maxilla, 1 labrum és egy  hypopharynx 
eredetű) 

• a labium védőhüvelyként funkcionál és visszahúzódik vérszíváskor 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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5. Diptera szájszerv: légy altípus 

• a labellum a labrum-epipharynx és a hypopharynx együttesen képezi a folyékony táplálék 
felvételére alkalmas szájszervet 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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6. Diptera szájszerv: tetűlégy altípus 

• a haustellum hatol a gazdaállat bőrébe 
• a labrum és a hypopharynx alkotja a tápcsatornát 

A rovarok táplálkozása, emésztése 

MAXILLARY 
PALUPUS  

LABIUM  
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7. Diptera szájszerv: bögöly altípus 

• erős, vaskos szívókájuk a tőr alakú felső 
ajakból, a hipofarinxból és a páros 
állkapocsból, illetve a rágókból tevődik 
össze.  

• mindezt körülveszi az alsó ajak, 
amelynek szabad végén két félkör alakú 
szívópárna (labella) ül 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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8. Lepidoptera: pödörnyelv 

• proboscis (a maxillák karéjaiból (galae) alakult ki) 

A rovarok táplálkozása, emésztése 



16
6 

9. Hymenoptera: rágó-szívó (darazsak) és nyaló (méhek) szájszerv 

• a mandibluákkal rág, labiális glossa segítségével szív 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I. Tápcsatorna 
    A.  Előbél = stomodeum 
   - köztakaró eredetű, belső felületét intima (endokutikula + epikutikula) béleli 
   - némi emésztés a nyál enzimei miatt történik 
   - gyakran tüskék, fogacskák is találhatók az előgyomorban ami analóg a madarak 

zúzógyomrával 

A rovarok táplálkozása, emésztése 



I. Tápcsatorna 

 A.  Előbél = stomadeum 

 begy:  - tároló funkció, mint a madaraknál 

              - előfordulhatnak rajta kitüremkedések 
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A rovarok táplálkozása, emésztése 
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proventriculus 

begy 

a házi méh begye és előgyomra 

A rovarok táplálkozása, emésztése 

http://photo.bees.net/gallery/abdomen/proventriculus1?full=1
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I. Tápcsatorna 

 A.  Előbél = stomodeum  

 stomodeáis gyűrű: erős szfinkter izom, ami csak folyékony anyagot enged át        
  

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I.  Tápcsatorna 
    A.  Előbél:   
 nyálmirigyek 
    -- táplálék nedvesítése 
  -- emésztő enzimek 

- amiláz; invertáz  
- külső emésztés 

   -- toxinok 
   -- antikoagulánsok 
   -- selyemfonál szövése 

(fonószemölcs: labium, hypopharynx, 
maxilla) 

 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I. Tápcsatorna 
    B.  Középbél (mesodeum) 

-- az emésztés és felszívás helye 
 -- nem béleli intima 
  1. felépítés: 

   a.  gyomornyúlványok (caecum) 
 b.  gyomor (ventriculus) 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I. Tápcsatorna 
    B.  Középbél  
 1. felépítés: 
      c. középbéli nyálkahártya 

     1) oszlopos sejtek 
      2) regeneratív sejtek 
      3) endokrin sejtek 
  d.  Peritrof membrán 
 
 
     
  

középbéli 
nyálkahártya 

A rovarok táplálkozása, emésztése 



17
4 

I. Tápcsatorna 
    B.  Középbél  
    2.  emésztés: 
    a. a peritrof membrán szerepe 
         1) a bélszakasz további tagolása 
      -- az emésztés az endoperitofikus térben kezdődik 
   -- termékei az ektoperitrofikus térbe kerülnek, az emésztés befejeződik 
         2) ellenáramlás fenntartása 
         3) gát a patogének számára 

   

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I. Tápcsatorna 
    B.  Középbél  
    2.  emésztés: 
   b.  microvillusok: az emésztés végső helyei 
    c.  emésztő enzimek 
       -- proteázok 
       -- lipazok 
       -- celluláz 
       -- viasz emésztés 
    3.  felszívás: 
     a.  tápanyag típusok: 
  1)  monosacharidok (glükóz; fruktóz): diffúzió 
  2)  lipidek: diffúzió főleg gasztrikus nyúlványok 
  3)  aminosavak: aktív transzport 
  4)  növényi xenobiotikumok: diffúzió 
     b. felszívódási mechanizmusok 
  1) diffúziós grádiens fenntartása 
        glükóz és fruktóz  trehalóz 
  2)  nátrium aktív transzportja 
         

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I.  Tápcsatorna 
    C.  Útóbél (proctodeum) 
   -- szemipermeabilis intima béleli  
   -- csekély vagy semmi emésztés 
 1.  felépítés: 
  a. gyomorvég (pylorus)         
  b. Malpighi-edények   
  c. belek 
   d. végbél (rectum) 
  e. végbélnyílás (anus) 

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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I.  Tápcsatorna 
    C.  Útóbél 
    2.  szerepe 
     -- homeosztázis fenntartása 
     -- ürülékképzés    
     -- feromon termelés 
     -- légzés (pl. szitakötő lárvák) 
       -- védekezés (pl. bombázó bogár) 

A rovarok táplálkozása, emésztése 

http://www.ucmp.berkeley.edu/arthropoda/uniramia/odonata/damselgills.jpg


17
8 

II.  Az emésztés szabályozása 
 A.  Idegi szabályozás 
      -- sztomatogasztrikus rendszer (előbél) 
  -- kaudális szimpatikus rendszer (utóbél) 
  -- a középbélnek alig van némi idegi szabályozása  
 B.  Hormonális szabályozás 
 
III.  Speciális táplálkozási módok 
 A.  Növényevő rovarok  
   1. rágó szájszervvel: 
          -- növényi toxinok:  proteáz inhibitorok 
          -- xenobiotikumok 
   2. szúró-szívó szájszervvel 
          -- nagy mennyiségű folyadék emésztése 

         -- cibarialis és faringeális pumpa a szívó hatás eléréséhez 
                      -- szűrőkamrával rendelkeznek a nyelőcsövükben 

             -- mézharmatot termelnek  

A rovarok táplálkozása, emésztése 
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III. Speciális táplálkozási módok 
 B.  hematofág (vérszívó) rovarok  
      -- véralvadás gátló: apiráz  
  
 C.  faevő rovarok 
     -- szimbiózis Trichonympha spp.-vel  
 
A Trichonympha spp. a termeszek beleibe él és 
képes a cellulóz lebontására 
  

A rovarok táplálkozása, emésztése 



A rovarok kiválasztása 
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• az életfolyamatok során bomlástermékek 
(exkrétum) keletkeznek, amelyeket a 
szervezet vagy közömbösít vagy eltávolít 

• a feleslegben bevitt szénhidrátok és zsírok 
lebomlanak vízre és széndioxidra, utóbbi a 
légzés útján, előbbi párolgással vagy az 
ürülékkel távozik a testből 

• a fehérjebontásból származó nitrogén 
tartalmú anyagok kiválasztó szervek révén 
ürülnek 

• Malpighi-edények: terminálisan zárt 
metanephridiumok, a középbélbe 
szájadzanak 

• Coleoptera és Lepidoptera: 6 edény, 
Dermatoptera: 8 edény, Orthoptera és 
Hymenoptera: 10 fölött 

• a potroh üregének jelentős részét 
kitölthetik 



A rovarok kiválasztása 
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A Malpighi edények felépítése, működése 
Fala 3 rétegű:  
• peritoneális hártya: rugalmas rost + izomszövet (a csövecskék perisztaltikájáért 

felelős) 
• tunica propria: 

• egyrétegű mirigyhám: ezek a mirigyhámsejtek végzik a kiválasztást, ezek 
poláros felépítésűek (tubulusok): 

• proximális tubulus szakasz: ún. kefeszegéllyel vannak ellátva (1000 db 
mikrovillus/sejt) 

• átmeneti tubulus szakasz: kevesebb mikrovillus 
• disztális tubulus szakasz: alig található mikrovillus 

• primer vizelet képzése: a rovaroknál nem az ultrafiltráció révén történik, 
hanem a Malpighi-edények sejtjeinek aktív tevékenysége által disztális szakszon 
húgysav választódik ki (vízoldékony kálium-urát, amit pH változás kísér (pH = 
7,2) 

• a disztális tubulus szakaszban a K+ koncentráció 10-30-szorosa a 
hemolimfáénak, a proximális részben ennek fordítottja az arány 

• proximális szakaszon kálium reabszorpció (pH = 6,5), húgysav kiválás történik 
 



A rovarok kiválasztása 
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A Malpighi edények felépítése, működése 
• a szerves anyagok (karbamid, glükóz, aminosavak) passzív diffúzióval kerülnek 

be a tubulusok lumenébe 
• a primer vizelet, szervezet számára még hasznosítható anyagai a proximális 

szakaszban és később a végbélben reabszorbeálódnak 
 

A rovarok ozmotikus szabályozása (homeosztázis) 
• ozmoreguláció: a szervezet működéséhez szükséges víztartalom, szerves és 

szervetlen ionkoncentráció fenntartása 
• a rovarok vízszükségletüket a táplálékkal, vízivással és a raktározott 

zsírkészletük oxidációja révén fedezik, emellett a testben lévő vizet meg is kell 
őrizni: 

• kutikula kis permeabilitása 
• a Malpighi-edények és a rectum vízvisszatartása: a tubulusok nemcsak a 

toxikus nitrogén-tartalmú bomlástermékeket távolítják el, hanem az 
ionegyensúly fenntartásában is szerepük van  

• kedvező környezet megválasztása 
 



A rovarok keringési rendszere 
Az ember és a rovarok keringési rendszerének összehasonlítása 

Ember Rovarok 

zárt rendszer vérerekkel 
(kapillárisok, vénák, artériák) és 
szívvel  

nyitott rendszer (hemocöl) 
véredények nélkül háti edénnyel 

vér vérnyirok (hemolimfa) 

a szív hasi oldalon helyeződik a szív és aorta háti helyeződésű 

hemoglobin tartalmú vörös 
vértestek szállítják az oxigént és 
a széndioxidot 

nincs vörös vértest (néhány 
rovarnak van hemoglobinja) az 
oxigént a trachea rendszer 
szállítja 

valós immunválasz és hosszú 
távú felismerési rendszer 

nincs hosszú távú immun 
felismerési mechanizmus 

szerzett immunitás nincs szerzett immunitás 



• Az egyetlen zárt edény a keringési rendszerben a 
hátedény 

• a szív cső alakú és néha az egész háti oldalt 
végigéri 

• kamrákra tagolt háti edény, eredetileg annyi 
kamrával, ahány szelvény az állat testét alkotja 

• a szív a perikardiális üregben van, kívülről a 
szívburok fedi 

• minden kamrának kétoldalt van egy oszciuma, ha 
a vér az oszciumokon át a szívbe kerül, azok 
lezáródnak (billentyűk) 

• a szív üregének kitágítását a szárny alakú izmok 
segítik 

A keringési rendszer felépítése 

A rovarok keringési rendszere 



• a szívben hátulról előre haladó összehúzódási hullámok haladnak 
(30–200/perc) gyors összehúzódás (systole) után lassú kitágulás 
(diastole), majd kissé hosszabb pihenés (diastasis) 

• a systole-t maga a szívfal végzi, a diastole-ban viszont a 
szárnyizmoknak van szerepük 

• a hemolimfa az oszciumokon át a háti edény potrohi részébe jut, 
amelynek összehúzódása révén az aortán át a fejbe, onnan 
hátrafelé a torba és a potrohba kerül 

• a keringés irányításában nagy szerepe van a két diafragmának, amik 
a testüreget három sinusra tagolják 

• a végtagokba a tőterület elülső részén áramlik be a hemolimfa, és 
annak hátsó részén ömlik visszafelé 

• a has oldali diafragma és néhány pulzáló járulékos szerv (aorta 
kitüremkedései, ampullái) hozzájárulnak a testfolyadék 
mozgatásához 

• a hemolimfa áramlási sebessége igen eltérő lehet a test különböző 
részeiben (a végtagokban igen lelassulhat, sőt meg is állhat!) 

• a hemolimfa nyomása általában alacsony (néha negatív nyomás! 
sérülésnél nincs vérzés; egyes fajok vészreakciókor reflexes úton 
véreznek) 

A keringési rendszer felépítése 

A rovarok keringési rendszere 



 

az összehúzódások által a potrohtól a fej felé haladó hemolimfa útja 

A rovarok keringési rendszere 



A rovarok keringési rendszere 

• a keringés irányításában nagy szerepe van a két diafragmának, amik a 
testüreget három üregre tagolják 



• járulékos pulzáló szervek látják el a függelékeket 
hemolimfával: 

– lábak 

– szárnyak 

– csápok 

A rovarok keringési rendszere 



• régebbi modellek értelmezése szerint minden szelvényben rendelkezik 
„pacemaker” sejtekkel, amik felelősek a szívösszehúzódásokért 

• az újabb modellek szerint csupán néhány ilyen sejt van, de azok a szív 
teljes hosszán előfordulnak 

• az összehúzódások javarészt miogén úton szabályozottak, de 
neurohormonális szabályozás alatt is állnak 

– szívműködést gyorsító peptidek /cardioacceleratory  peptides 
(CAPs)/, amiket a CC termel; a hasdúclánc idegrendszer képes 
moduláni a szívritmust 

– rákok szívműködést gyorsító peptidje /crustacean 
cardioacceleratory peptide (CCAP)/, növeli a szívfrekvenciát, az 
emésztő rendszer összehúzódásait, a Malpighi-edények 
szekrécióját, továbbá lárva-báb vedlésekkor kiváltja a vedlést 

A rovarok keringési rendszere 



A szív funkciói: 

1) tápanyagok szállítása a testben 

2) végtagok, szájszerv részek, csápok mozgatása 

3) vedlés – belső nyomás fokozása a test egyes részeiben 

4) termoreguláció, testhőmérséklet szabályozás 

A hemolimfa: 

1. általában színtelen, tiszta folyadék 

2. bizonyos pigmentek miatt néha sárgás, zöldes színű 

3. a teljes testtömeg 5-40%-a 

4. pH-ja 6-7, gyengén savas 

A rovarok keringési rendszere 



A hemolimfa szerepe: 

1) kenőanyag a szövetek között 

2) hidraulikus közeg 

3) szállító közeg hasznos és káros molekulák transzportjához 

4) raktározás (aminosavak, glicerol) 

5) nem sejtes immunválasz 

6) védő funkció  

 fagocitózis = idegen testek bekebelezése (baktérium, szövet 
törmelékek) 

 tokképzés = a behatoló organizmus köré tok képzése 

 detoxifikáció = pl. inszekticidek semlegesítése nem mérgező 
metabolitokká 

 

 

A rovarok keringési rendszere 



A hemolimfa szerepe: 

7. fagyvédő funkció: 

• számos fagykerülő rovar (lepkék, bogarak) termel fagyvédő 
fehérjéket /antifreeze proteins (AFP-s)/ 

• ezek a fehérjék úgy csökkentik a víz fagyáspontját, hogy közben 
nincs hatásuk annak olvadáspontjára  

• a hemolimfában és a tápcsatornában gátolják a jégmag képzőket, 
ezáltal a jégkristályok képződését  

• segítik a membránok regenerációját 

• gazdagok treoninban és ciszteinben és képesek a jégkristályokhoz 
kapcsolódva megakadályozni azok növekedését és irreverzibilis 
sejtfalroncsoló hatását 

A rovarok keringési rendszere 



A hemolimfa összetétele: 
– alapfolyadék (plazma) 

– alakos elemek (hemociták) 
 

A plazma: 

• a hemolimfa 90%-át adja 

• színtelen vagy sárgás, zöldes, kékes, vöröses árnyalatú híg folyadék 

• ozmotikus viszonyainak fenntartásában (ellentétben a gerincesekkel) az ionok 
(Na+, K+, Cl-) mellett szerves molekulák (aminosavak) is részt vesznek 

• pH-ja a rovarok többségében savas 

• víztartalma 90-94% 

• iontartalma magas: Na/K index: ősibb rovaroknál magas, a fejlettebbeknél 
alacsony, kálium túlsúly figyelhető meg és ugyanitt igen kevés a klorid is 

A rovarok keringési rendszere 



A hemolimfa összetétele: 
A plazma (folyt.): 

• oxigéntartalma alacsony: 0,08 - 0,8 ml/100 ml 

• nem kémiailag kötve, hanem oldott állapotban szállítódik 
(árvaszúnyogoknak hemoglobin szerű anyag diffúz módon a hemolimfában) 

• széndioxid tartalma 10-42 ml/100 ml HCO3
- formájában 

• 1-5% fehérjetartalom, 300–500 mg/100 ml szabad aminosav, ami nagyon 
jellegzetes a rovarok testfolyadékára (tirozin tartalma miatt sötétedik meg a 
kiömlő, levegővel érintkező hemolimfa) 

• szénhidrátok közül a glikogén, glükóz, fruktóz csak nyomokban mutatható ki, 
míg a trechalóz (nem redukáló diszacharid), ribulóz, jelentős mennyiségben 

• egyes áttelelő rovarok hemolimfájában glicerol halmozódik fel (zsíros 
tapintatú mocskos pajor)  

A rovarok keringési rendszere 



A rovarok keringési rendszere 
A HEMOCITÁK: 
• 10-100.000/mm3 az élettani állapot függvényében (emberben 5 millió 

vvt, 300.000 vérlemezke és 7000 fehérvér sejt) 
• néhány rovar esetén a sejtes elemek a szervek felületén kis csomókba 

rendeződnek és a hemolimfa szinte sejtmentes 
• lárvákban és bábokban az imágószervek kezdeményei mellett speciális 

hemocita képző szervek vannak 
 

Hemocita típusok:  
• prohemocita (proleukocita) 
• plazmatocita 
• granulocita 
• koagulocita 
• önocitoid sejt 
• adipohemocita 
• golyóbissejt 
• podocita 
• féreg alakú sejt 



A rovarok keringési rendszere 

Hemocita típusok (folyt.):  
• egy prohemocita (proleukocita)  
• ezek tekinthetők a hemociták 

őssejtjeinek, amelyek képesek 
bármilyen típusú hemocitává 
differenciálódni 

• a hemocitákat, ellentétben minden 
más testi sejttel a rovarokban, nem 
veszi körül alaphártya 

• enélkül az alaphártya nélkül, a 
hemociták képesek idegen testek 
felismerésére és bekebelezésére 
 



A rovarok keringési rendszere 
A HEMOCITÁK TERMELŐDÉSE:  
• a hemociták hemopoietikus szervekben (nyirokmirigyekben) termelődnek 

harmadik lárvastádiumú Drosophila nyirokmirigye, benne a hemocitákkal 



A rovarok keringési rendszere 

A. egy Drosophila lárva háti edénye (fekete nyíl) és az azt körülölelő 
nyirokmirigye (fehér nyíl); 

B. nyirokmirigy, benne hemocitákkal (fehér nyíl)   



A rovarok keringési rendszere 
A HEMOCITÁK FUNKCIÓI: 
• fagocitózis: idegen részecskék, mikroorganizmusok bekebelezése (plazmatociták, 

granulociták) 
• hisztolízis: az átalakulás során a lárvakori szervek feloldásakor 
• tokképzés: befurakodó paraziták elleni egyetlen védekezési lehetőségük 
• sebzárás: a sérült szövet körül átlátszó lemezeket, kötőszöveti borítást képeznek 
• tápanyagszállítás: szénhidrátok, fehérjék, zsírok, enzimek, hormonok… szállítása 

(plazmatociták, adipohemociták) 
• szövetképzés: alaphártyák, zsírtest sejtes elemei és az új izmok kialakításában is részt 

vesznek 
• hemolimfa alvadása: koaguláció révén, a plazma kicsapása + a hemociták koagulációját 

koagulociták indítják meg 
A hemolimfa alvadás 3 típusa: 

1. széteső koagulociták körül granulociták jelennek meg, amelyekből finom fonalak 
hálózata alakul ki, a hemociták nem csapódnak ki 

2. a koagulocitákból vékony citoplazma nyúlványok indulnak, amelyek hálózattá 
rendeződnek, körülötte a plazma fátyolszerűen kicsapódik, a hálórendszerben 
gyakran hemociták is megkötődnek, kicsapódnak 

3. az előző kettő kombinációja 
• egyes rovarrendekben nincs hemolimfa alvadás (Heteroptera, Diptera) 

 
 



A rovarok keringési rendszere 

hemociták sokasága egy vándorsáska 
testében lévő entomopatogén 
Megarhizium gombafaj okozta alaphártya 
sérülést követően, begyógyítja azt és 
helyreállítja a sérült membránt 

SEBGYÓGYÍTÁS 

kutikuláris sebgyógyítás a házi légy lárván 
egy fonálféreg behatolását követően, a 
fonálféreg sarló alakban a hemolimfában 
látható 



A rovarok keringési rendszere 
SEJTES (CELLULÁRIS) IMMUNVÁLASZ 
• védekezési mechanizmus paraziták, patogének és minden idegen objektum ellen 

hemociták segítségével 
• amennyiben sikeres, az immunválasz eredményeképpen: 

• tokképződés az idegen objektum körül 
• a tok melanizációja 

• a légző rendszerben fontos szerepet ellátó tracheolák gyakran részt vesznek a 
tokképzési folyamatokban 

• valószínűleg a tracheolák nagyobb számban jelennek meg az oxigénben szegény 
szövetekben 
 

NEM SEJTES, HUMORÁLIS IMMUNVÁLASZ, HUMORÁLIS TOKKÉPZÉS 
• néhány fajban a tokképzésben nem vesznek részt hemociták 
• ilyen esetekben a hemolimfában fonálszerű anyag termelődik, amely körülveszi a 

parazitát és segíti a tokképződést és később a melanizációt 
• szuperoxidok is részt vesznek a humorális immunválaszokban 
• a fenoloxidáz rendszer alapesetben a kutikula cserződésében és a melanizációban 

játszik szerepet, néhány rovarban a humorális immunválaszban 
 

 



A rovarok keringési rendszere 
REFLEXES VÉRZÉS 
• védekezési mechanizus, amely során reflexes úton az ízesüléseknél 

hemolimfa csordul ki (A) 
• a hemolimában rendkívül erős táplálkozás gátló és hólyaghúzó anyag 

(cantharidin) választódik ki, megakadályozva a predációt 
• a katicabogarak szintén alkalmazzák a reflexes vérzést a predátorok 

megzavarására, amihez társul még riasztó színük is  
 
 
 



A rovarok keringési rendszere 
A testhőmérséklet szabályozás (termoreguláció) és a hemolimfa kapcsolata 
• a rovarok testében a hő a magas víztartalmú, ezáltal magas hőkapacitású 

hemolimfa révén valósul meg 
• hőtermeléshez az izmok aktív remegtetésére van szükség (méhek, poszméhek, 

nagytestű éjjeli lepkék), ami sejtlégzési hőt szabadít fel 
•  repüléshez a környezet hőmérsékleténél magasabbra emeli a 

maghőmérsékletet 
• a kaptár állandó hőmérsékletének fenntartása téli időszakban 
• a poszméhek az így termelt hőt tojásaik és később lárváik neveléséhez 

használják 
• a méhek elegendő hőt termelnek ahhoz, hogy a kaptárba behatoló ragadozó 

lódarazsakat labdaszerűen körbefogva elpusztítsák 
• a darazsat érő hőmérséklet eléri a 47⁰C-t 

 
 

 



A rovarok keringési rendszere 
TOJÁSOK ÉS LÁRVÁK INKUBÁCIÓJA HIDEG KÖRNYEZETBEN 
• a poszméhek a dorzális és longitudinális tori izmaik remegtetésével 

termelnek hőt 
• a meleg hemolimfa ventrálisan halad a potroh irányába 
• a hőt a potroh hasi oldalán lévő „hőablak” (thermal window) adja le 
• a lehűlt hemolimfa visszapumpálódik a szívbe 

 



A rovarok keringési rendszere 
TÁPLÁLKOZÁS A TESHŐMÉRSÉKLETNÉL HIDEGEBB TÁPLÁLÉKKAL 
• a méhek hidegebb nektár (vagy kísérletben cukros víz) felvételekor 

rezegtetni kénytelenek a tori hosszanti és haránt lefutású izmaikat 
testhőmérsékletük kellően magas szinten tartásához 
 
 

• a táplálék hőkamerán át fekete 
színű (leghidegebb),  

• a tor az izomremegtetés miatt 
fehér, a legmelegebb,  

• a potroh hőmérsékleten nem 
változik 



LÉGZÉS: oxigén felvétel és széndioxid leadás 
• az alacsonyabb rendű rovarokat kivéve (Collembola) az oxigén 

felvétele fejlett légzőrendszerrel történik 
• a vízi életmódot folytató fajoknál kopoltyúval történik az oxigén 

felvétele, ami a bél vagy a köztakaró kitüremkedéséből kialakult 
elágazó függelékrendszer 

• a kérészek, szitakötők és fátyolkák lárvái tracheakopoltyúval 
lélegeznek 

 

A LÉGZŐRENDSZER SZEREPE: 
• a szövetek és szervek ellátása oxigénnel 
• a sejtlégzés terméke, a széndioxid eltávolítása 
• együttműködés a keringési rendszerrel a repülőizmok oxigénnel 

való ellátásában 

A rovarok légzőrendszere 



A rovarok légzőrendszere 

• a rovarok döntő többségénél a légzés tracheákkal (légcsövekkel) történik 
• a tracheák a köztakaró betüremkedései, amelyek légzőnyílásokkal (stigmák, 

spirákulumok) a test felületén nyílnak 
• 10 pár stigmából 2-3 pár a toron, 7-8 pár a potrohon helyeződik 
• a stigma néha fedővel zárt vagy besüppedt és kis udvart alkot (atrium) 
• a stigmák légcsövekben (tracheák) folytatódnak, amik légcsövecskékbe (tracheola) 

mennek át (2-3 μm), azok kapillárisokat képeznek (20-200 nm), amelyek a trachea 
végsejtekben vakon végződnek 

• a légzőrendszer elkülönül a keringési rendszertől 
• az oxigén közvetlenül a sejtekhez jut 
• a légcsövek aktívan továbbítják (izom és idegelemek) a levegőt 
 



A rovarok légzőrendszere 



A rovarok légzőrendszere 

•  amíg magas volt a légköri oxigén 
koncentráció, a biológiai innovációk száma 
rendkívül magas volt 

• a mai koncentráció 21%, ezzel szemben a 
paleozoikumban, a szénképződés 
időszakában becsült értéke elérte a 35%-
ot 

• ez a magas oxigén koncentráció tette 
lehetővé hatalmas méretű rovarok 
megjelenését 

• a légköri oxigén koncentrációja a geológiai 
és ökológiai folyamatokat követve 
ingadozott (kontinensek szétválása) 
 
 



 Az óriás szitakötő (Meganeuron) fosszíliája 
(szárnyfesztávolsága elérte a 75 cm-t) 

A rovarok légzőrendszere 



A rovarok légzőrendszere 

 A Phormia regina légyfaj légzőnyílása (a nyilak a 
kutikuláris szőröket jelölnek, amelyek feladata a por és 

más apró fizikai részecskék eltávolítása ) 



A rovarok légzőrendszere 
• a rovarok gázcseréje nem pusztán passzívan a gázok parciális 

nyomáskülönbségéből adódóan megy végbe, hanem az idegrendszer is szabályozza 
A légzés szabályozása: 

• a primer légzőközpontok az egyes szelvények idegdúcaiban vannak és az adott 
szelvény izmainak működését szabályozzák egyszerű reflexek vagy a szekunder 
központok segítségével 

• a szekunder légzőközpontok a központi idegrendszerben, kevésbé lokalizáltan 
vannak ott, ahol a légző mozgásokért felelős spontán idegaktivitások 
mérhetők 

• az alacsony oxigén és a magas széndioxid koncentráció fokozza a ventilációt 
A stigmaműködés szabályozása: 

• a záróizmuk a központi IR irányítása mellett reflexes úton is szabályozott 
• a belső oxigén és széndioxid tenzió változások, központi irányítás nélkül is 

hatnak a légzőnyílások működésére 
Tracheoláris légzésszabályozás: 

• tracheoláris folyadék magasság változtatása (a tracheolák végágaiban 
folyadékoszlop van, ebbe diffundál bele az oxigén belégzéskor és a széndioxid 
kilégzéskor) 

• tracheoláris végsejtek billentyűinek szabályozása 



A légzőnyílások működésének mechanizmusa 

A légzőnyílás záróizmának beidegzése és a 

működését befolyásoló mechanizmus 

A rovarok légzőrendszere 

záró-
izom 

nyitó-
izom 

légzőnyílás 

nyitó-
izom 

Az izom közvetlen működése: 
széndioxid 
kiszáradás 

légzőnyílás 
izma 

Növeli az izomműködést: 
kiszáradás 
hőhatás 

Csökkenti az 
izomműködést: 
hidratáció 
hideg hatás 
hipoxia 
széndioxid 

Izomműködés 
teljes gátlása: 
repülés  
légzés 



Az amerikai csótány (Periplaneta americana) zárt és nyitott 
légzőnyílása 

A rovarok légzőrendszere 



• a tracheák a köztakaró betüremkedései a testüregbe 
• ebből fakadóan epidermisz sejtekkel fedettek, amelyek a trachea lumenének 

belső felszínére tipikusan kitines endo- és epikutikulát képeznek, amelyre 
helikális lefutású taenidia rakódik ugyanezen rétegekből 

•  minden vedlésnél levetődik 

A rovarok légzőrendszere 



Tracheatörzs a taenidia-val 

A taenidia az epidermisz sejtek terméke, az 
epikutikula réteg része 

A rovarok légzőrendszere 



A rovarok légzőrendszere 

A Rhodnius prolixus poloskafaj gyűrűsen barázdált, vakon végződő 

tracheolája és annak finomszerkezete a helikális ráncokkal 



Légcsövecskék (tracheolák) 
• vedléskor nem távolítódnak el 
• a tracheoláris végződések folyadékkal teltek 
• 0,1-1,0 µm vagy kisebb az átmérőjük (egy sejt kb. 30µm) 
• ha az epidermisz megsérül, citoplazma fonalakat képeznek, amik a legközelebbi 

tracheolákhoz kapcsolódva a megfelelő területre húzzák vagy nyomják a tracheolákat 
(hasonló folyamat játszódik le az idegen testek körüli tokképzésekor is) 

• a tracheolák a tracheát bélelő tracheoláris sejtekből képződnek 

A rovarok légzőrendszere 



Ventiláció 

• a ventiláció a légcsőrendszer izommozgásokkal történő 
átszellőztetése 

• rovarcsoportonként változó 

• jól repülő rovarok esetén: 

•  a. torakális pumpálás (sáskák, nagytestű lepkék, bogarak, 
szitakötők) 

•  b. abdominális pumpálás (hártyásszárnyúak, kétszárnyúak) 

•  repülő rovarok esetén nem repülő állapotban az abdominális 
pumpálás, míg repüléskor a torakális pumpálás jellemző 

A rovarok légzőrendszere 



A rovarok légzőrendszere 
Légzsákok 
• a trachea rendszer rugalmas, kitágult részei, ahol a taenidia hiányzik vagy gyengén 

fejlett, lehetővé téve a tágulást 

• nagyobb testű rovarokban nagyobb méretűek, főleg a jól repülőkben (Diptera, 
Hymenoptera, Coleoptera) 

Szerepe: 

• a ki- és belélegzett levegő mennyiségének növelése 

• a szövetek felé vezető diffúziós utak csökkentése 

• közreműködés a ventilációban 

• használható a tor és a potroh szakaszolására a ventilációban 

• dobüreget képez a dobhártyás hallószervek és a hangképző (stridulációs) szervek esetén 

• csökkenti a rovar fajsúlyát, segítve a repülést 

• néhány árvaszúnyog faj lárváinál meghatározza a merülési mélységet 

• sáskákban és szitakötőkben minden repülőizom elsődleges trachea törzzsel van ellátva, ami 
légzsákkal van összeköttetésben 

 

 

 

egy házi légy trachea rendszere 
a légzsákokkal 



Gázcsere típusok a rovarokban 
1. bőrlégzés: gázcsere közvetlenül a kutikulán keresztül 

• csak kevés ősi rovarnál fordul elő (Protura és azon Collembola fajok, amiknek nincs 
trachea rendszerük) 

2. a szárazföldi rovarok gázcseréje: 
    a. tracheoláris diffúzió 
    b. szöveti diffúzió 

• az oxigén 100.000-szer gyorsabban diffundál levegőben, mint vízben 
• a széndioxid sokkal gyorsabban mozog a szövetekben, mint az oxigén 
• sok fajban, a levegő mozgatását és a légzőnyílások nyitását, zárását, a potroh légző 

mozgásai befolyásolják, vagyis a levegő beáramlik, ha az abdominális izmok 
elernyednek és kipréselődik, ha összehúzódnak 

Szakaszos ventiláció: 
• zárt légzőnyílások mellett viszonylag kevés gázcsere történik 
• a légzőnyílások egy időre zárva maradnak 
• a gázok mozgása nem folytonos hullámokban történik 
• gyakori nyugalmi testhelyzetben, bábok és főként diapauzáló egyedek esetén (pl. a 

Hyalophora légyfaj esetén 8 óránként nyílnak ki a bábok légzőnyílásai)  

A rovarok légzőrendszere 



 Gázcsere típusok a rovarokban 
Szakaszos ventiláció (folyt.): 
• viszonylag magas anyagcsere értékül ellenére, sok fajban erősen szakaszos a 
gázcsere 
 

Ennek magyarázata:  
• segíti a légzéssel távozó víz mennyiségének csökkentését  
• megakadályozza az oxigénhiányos állapotot  
• segít elkerülni az oxigén toxicitást 

• az O2 oxidatív károsodást is okozhat a szövetekben  
• normál fiziológiás esetben a rovar légzőrendszeréből kidiffundáló 
széndioxid diffúzió aránya kisebb, mint a bejutó oxigéné 
• ez a CO2  tracheán belüli felhalmozódásához vezet 
• a légzőnyílásoknak nyitniuk kell bizonyos időközönként, hogy a széndioxid 
távozhasson  
• a ciklikus jellegű légzőnyílás működés a nyugvó rovarokban szükségszerű 
következménye a felgyülemlett széndioxid eltávolításának és az oxigén 
toxicitás csökkentésének 

A rovarok légzőrendszere 



A rovarok légzőrendszere 

• Fraenkel, készülékével képes volt külön mérni a rovartest elülső (fej, tor) 
és hátulsó (potroh) felének levegő felhasználását 

• célja annak kiderítése volt, hogy van-e külön tori és potrohi szabályozás 

• az eltérő testtájakon szeparáltan működő légzőnyílások időzítése olyan, 
hogy a belégzés túlnyomórészt egy régióra terjed ki, a kilégzés egy 
másikra, irányított légáramlást hozva létre a trachea rendszerben  

• a levegő a tori nyílásokon lép be és a potrohi szegmenseken lévőkön lép ki 



A rovarok légzőrendszere 

• a kísérlet igazolta, hogy a rovaroknak lehet különálló szabályozása a 
tori és potrohi szegmensek fölött 

• a sáskák repülése közben kétutas ventilációt alkalmaznak, amelyek 
egymástól függetlenül működnek: 
– 1. kétutas rendszer, ami levegővel látja el a repülő izmokat a 2. és a 3. 

légzőnyílásokon át 

– 2. kétutas rendszer, ami elsődlegesen a központi idegrendszert látja el 
levegővel, amit a potroh pumpál az 1. és a 5-10. légzőnyílásokon keresztül 



A légző- és a keringési rendszer összekapcsolt működése 

A rovarok légzőrendszere 

ha a hemolimfa előrefelé mozog, nyomása a test 
elülső felében magasabb, így a légzsák fel tud 

fújódni 

ha a hemolimfa hátrafelé mozog, nyomása a 
potrohban  magasabb, így a légzsákból kipréseli a 

levegőt 



A rovarok izomzata, mozgása 

Az izomzat élettani szerepe: 
1. a test támasztása 
2. a testtartás fenntartása 
3. végtagok mozgatása (beleértve a tojócsövet is) 
4. szárnyak mozgatása (a rovarok az egyetlen repülő gerinctelenek) 
5. zsigerek mozgatása 
6. helyváltoztatás 
7. légzőnyílások zárása 
8. közreműködés különböző pumpák működtetésében (cibariális 

pumpa, méregmirigyek melletti pumpák) 
9. remegés révén hőtermelés 



Morfológiájuk alapján háromféle izomszövet: 
 
A rovaroknak kizárólag harántcsíkolt izmaik vannak. 
 
A rovarok harántcsíkolt izmainak típusai: 
  a) szinkron izmok: nem rezonáló, fibrilláris típusú 
izmok, idegimpulzussal szinkron összehúzódás 
  b) aszinkron izmok: rezonáló, fibrilláris izmok, több 
összehúzódás impulzusonként; izmok, amiknek gyorsan 
kell összehúzódniuk 
• a mozgást az izmok mellett gyakran a rugalmas 
kutikulában tárolt mozgási energia is segíti 
• az alap működési egység a szarkomer, ami 
citoplazmájában (szarkoplazma), miofibrillumokat, 
sejtmagvakat és glikogén szemcséket tartalmaz, kívülről 
a szarkolemma fedi 

A rovarok izomzata, mozgása 



Az izom elemi egysége (szarkomer) az egyes csíkok, korongok neve 
 

from Chapman 

A rovarok izomzata, mozgása 



A rovarok izomzata, mozgása 

Az izom elemi egysége (szarkomer) több rosttal, melyek mindegyike számos 
fibrillumból áll 



A rovarok izomzata, mozgása 
A miozin és aktin filamentumok elhelyezkedése 



from Chapman 

A rovarok izomzata, mozgása 

Az egyes izomtípusok finomszerkezete 

tubuláris izmok        fibrillumokkal sűrűn megrakott izmok       fibrilláris izmok 



• lódarázs fibrilláris repülőizmának 
hosszmetszete a tracheolákkal (Tr) 
és az általuk képzett T-tubulus 
rendszerrel 
 
 

• egy hosszanti izomrost 
keresztmetszeti képe a fibrillumok 
hatszögletű elrendezését mutatja 

• a vékony filamentumok az aktina 
vastagok a miozin filamentumok 

• ez a speciális rendezettség áll a 
harántcsíkolat hátterében 

A rovarok izomzata, mozgása 

Fibrilláris izmok hosszanti és 
keresztmetszeti képe 



Az izomkontrakció kiváltása: 
a) miogén kontrakció: minden be nem idegzett 

izom valószínűleg hemolimfa eredetű 
faktorok által szabályozott 

(1) nyújtásra aktiválódó ioncsatornák 
b) neurogén kontrakció: az összehúzódásokat 

neurotranszmitter szabályozza 
 
Neuro-muszkuláris junkciók: 
• a gerincesek gyors vázizmainak csak egy 

motoneuronja van minden rost végén 
• a rovarokban sok van, polineurális 

innerváció figyelhető meg 

A rovarok izomzata, mozgása 

csótány potrohának 
szelvényközi izomrostja  



Az izomsejtek működése, szabályozása 
•  izomkontrakció akkor következik be, ha a motoneuron felől az izomsejtet 

ingerületi állapotba hozó ingerület érkezik 
• a neurotranszmitter anyag megkötődése depolarizációt okoz 
• a motoneuronok lehetnek stimuláló és gátló hatásúak: 
Izom-ideg kapcsolatok = neuromuszkuláris junkciók, szinapszisok jellemzői: 
 - serkentő neuromuszkuláris szinapszisok: 
  - működteti: glutaminerg rendszer 
  - neurotranszmitter: L-glutaminsav (esetenként L-asparaginsav) 
 - gátló neuromuszkuláris szinapszisok 
  - működteti: GABA-erg rendszer 
  - neurotranszmitter: GABA (gamma-amino-vajsav) 
• az összehúzódásokhoz szükséges energiát mitokondriumok szolgáltatják 
• neuromoduláció történhet izomgátló peptidek révén: dromyosuppressin 

(begy és esetleg a szív) vagy izomstimuláló vegyületek révén: oktopamin, 
szerotonin, proktolin (zsigeri izmok, utóbél) vagy lassú, gyors és gátló 
neuronok révén 

A rovarok izomzata, mozgása 



A rovarok izomzata, mozgása 

IDEG-IZOM kapcsolatok = neuromuszkuláris 
junkciók 

• a gliasejtek hiányoznak 
• a szinapszisban közvetlen kapcsolat van az ideg- 

és az izomsejt között 
• a szinapszisokat két-két nyíl határolja 
• jól láthatók a neuronban a transzmitter anyagot 

tartalmazó vezikulumok 
 



a rovarizom tipikus beidegzése, a lassú és gyors axonok párhuzamosan futnak 

from 

Chapman 

 

A rovarok izomzata, mozgása 

Lassú és gyors beidegzés 

Az izom beidegzése „lassú” és „gyors”  



Az izmok és az egyedfejlődés 

• az izmok kifejlődése és megtartása jelentősen eltér holometabol és 
hemimetabol rovarok esetén 

• hemimetabol rovaroknál a kifejlés során ugyanaz az izomzat működik 
a nimfákban és az imágókban 

• holometabol rovarokban a legtöbb lárvakori izom degenerálódik 
(hisztolizálódik) és az imágók számára új izomzat jön létre 

• négy alapvető módja van a holometabol rovarok izom változásainak: 

• 1. lárvális izmok változatlanul válnak imaginális izommá 

• 2. meglévő lárvális izmok átalakulnak imaginális izommá 

• 3. lárvális izmok degenerálódnak és nem képződik helyettük 
imaginális izom 

• 4. imaginális korongokból új, addig lárvában jelen nem lévő 
izmok alakulnak ki (repülőizmok, lábizmok) 

A rovarok izomzata, mozgása 



Az izmok ellenállnak a vedlési 
folyadéknak, ezáltal funkcionális 
kapcsolatban maradnak a kutikulával 
az apolízis és az ekdízis során 

Az izmok és az egyedfejlődés 

A rovarok izomzata, mozgása 



AZ IZMOK FEOSZTÁSA HELYEZŐDÉSÜK ALAPJÁN 
 

 

1. VÁZIZMOK 
2. ZSIGERI IZMOK 

a. SZÁRNY ALAKÚ IZMOK 
b. HÁTEDÉNY 
c. JÁRULÉKOS PULZÁLÓ SZERVEK ÉS KÜLÖNBÖZŐ DIAFRAGMÁK 
d. TÁPCSATORNA (BELEÉRTVE A BEGYET IS) 
e. IVARSZERVEK ÉS IVARJÁRATOK 
f.  MÉREGMIRIGYEK 
g. BŰZMIRIGYEK 
h. VÉDEKEZŐ SZERVEK 
i.  MALPIGHI-EDÉNYEK 

A rovarok izomzata, mozgása 



from Gullen & Cranston 

A rovarok izomzata, mozgása 

Az izmok kapcsolódása az exoszkeletonhoz tonofibrillák ás 
apodémák révén 



the tentorium

egy hangya Tetraponera attenuata tentoriuma  

Tentorium: egy H-alakú, köztakaró által képzett belső váz a 
rovarfejben az izmok tapadásához 
 

A rovarok izomzata, mozgása 



egy háziméh potrohának izomzata 

egy hernyó testfalának izomzata 

A rovarok izomzata, mozgása 

A rovarok izmainak elhelyezkedése 



A rovarok mozgásának típusai 
Lárvák 
tekervényes mozgás: oldalsó izomhullámok, néhány Diptera lárva 
pl.: gubacsszúnyogok 
hullámzó mozgás: elölről hátrafelé anterior hullámok, tipikus a 
lepkelárváknál  
ostorcsapás szerű mozgás: hátulról előrefelé futó hullámok, 
turgor izmok segítségével pl.: néhány hernyó 
 

Imágók 
  járás, járólábakkal 
  ugrás, a hajlékony kutikula által segítve 
  úszás, speciális függelékek és szőrök segítségével 
  repülés, a szárny alapi része és az egész tor kutikulájának 

rugalmassága segíti 

A rovarok izomzata, mozgása 



A helyváltoztató mozgás típusai rovaroknál 
 
• vízi életmódú rovarok mozgása 

• vízfelszínen mozgás és vízben való mozgás 
• hidrofób kutikula + tarzális szőrpárnák 
• úszólábak 
• szívókorongok 

 
 
 
 
 
 
 

• kígyózó mozgás 
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tipikus „háromlábon állás”, az 
elérhető legnagyobb súlypont 
stabilitás a lehető legegyszerűbb 
mechanikával és szabályozással 

A járás folyamata: 
a tori izmok felhúzzák a lábak tövi 
részét; a belső lábizmok finoman 
kontrollált munkája 

Ritmusa: finom időbeli eltolás a 
lábak működésében:  
1-2-3 majd 1-2-3 

Mozgás szárazföldön - járás 

A rovarok izomzata, mozgása 



• a fő energiaforrás a rugalmas kutikulában 
tárolt mozgási energia, amit az izmok 
segítségével hoz létre  

• szuper-flexibilis rezilin fehérje teszi lehetővé az 
izületek extrém hajlékonyságát 

Visible “chevrons” = 

muscle attachments to 

cuticle. 

a torzulás kutikuláris 
energia tárolást tesz 

lehetővé 

Resilin 

A rovarok izomzata, mozgása 
Mozgás szárazföldön - ugrás 



• a szárnymozgatás és a repülés jórészt 
indirekt szárnymozgató izmokkal történik  

• a longitudinális és dorzoventrális izmok 
nem közvetlenül kapcsolódnak a 
szárnyakhoz, de a tor háti felületének 
változtatásával hatnak a szárnyakra 

• amikor a dorzoventrális izmok 
összehúzódnak, a tergum 
összenyomódását, ezáltal a szárnyak 
felfelé csapását okozzák  

• a longitudinális izmok kontrakciója a 
notum boltívszerű felpúposodását, 
ezáltal a szárnyak lefelé csapását okozza 

• a tengelyirányú mozgás a kutikula és a 
szárnyak egymáshoz viszonyított 
elhelyezkedésétől függ 

A rovarok izomzata, mozgása 

Mozgás szárazföldön - repülés 



A rovarok izomzata, mozgása 

Mozgás szárazföldön – repülés 
primitív repülőizmok: 
  
felfelé csapás: 

• indirekt összehúzódás 
• direkt elernyedés 
  
 
 
 

lefelé csapás: 
• indirekt elernyedés 
• direkt összehúzódás 

 



A rovarok izomzata, mozgása 

Mozgás szárazföldön – repülés 
fejlett repülőizmok: 
  
felfelé csapás: 

• dorzoventrális összehúzódás 
• notum lefelé mozdul 
• dorzo-longitudinális elernyedés 
  
 

lefelé csapás: 
• dorzoventrális elernyedés 
• notum ívben meghajlik 
• dorzo-longitudinális összehúzódás 

 



Szárnymozgatás indirekt szárnymozgató izmokkal 

 

a szárnyak; b szárnyízesülések; c dorzoventrális izmok; d longitudinális izmok 
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• a repülésben direkt 
szárnymozgató izmok is részt 
vesznek, amik közvetlenül a 
szárny alapi részéhez 
kapcsolódnak és a szárnyak 
dőlésszögét állítják és egyéb 
finom mozgásokat végeznek 

• a direkt szárnymozgató 
izmok nélkül a rovarok 
koordinálatlanul, fel és le 
csapódva mozognának 

A rovarok izomzata, mozgása 
Szárnymozgatás direkt szárnymozgató izmokkal 



Szárnycsapási frekvenciák a főbb rovarrendekben 

A rovarok izomzata, mozgása 

Rend/Genus Szárnycsapás 



A főbb rovarrendek repülési sebessége 

• ember: 5 
• autó: 5 
• utasszállító repülőgép: 100 
• légy: 250-300 

Sebesség a testhossz arányában (testhossz/s) 

= 0,55 m/s 

= 0,83 m/s 

= 1,67 m/s 

= 3,05 m/s 

= 4,44 m/s 

= 6,11 m/s 

= 6,94 m/s 

= 8,33 m/s 

=11,11 m/s 

A rovarok izomzata, mozgása 

Rend/Genus Sebesség 



A TURBULENCIA PROBLÉMÁJA 

Megoldások: 
• először a hátsó szárny csap 
• csökkentett elülső szárnycsapás  

• Orthoptera, Coleoptera 
• a szárnyak szimultán csapása  
• a szárnyak fizikai összekapcsolása  

• Lepidoptera, Hymenoptera, Trichoptera, 
Hemiptera 

• szárnyak redukciója billérekké  
- Diptera, Strepsiptera 

A rovarok izomzata, mozgása 



 

 

A ROVAROK IVARSZERVEI 

HÍM: 

 

 

 

 

 

 

 

NŐSTÉNY: 

 

                                                                                                                                                                                                                              

hüvely (vagina) 

ondóhólyag (vesicula seminalis) 

ondóvezető (vas deferens) 

kilövellő járat (ductus ejaculatorius) 

járulékos mirigy 

petefészek (ovarium) 

petecső (ovariolum) 

párzótáska (bursa copulatrix) 

petevezető (oviductus) 

ondótartály (receptaculum seminis) 

járulékos mirigy 

here (testis) 

A rovarok szaporodása 



A ROVAROK PETEFÉSZEK TÍPUSAI 

 

                                                                                          

 

    Politrof                                            Teletrof 

 

                                                                                                                                     

Meroisztikus  

Az őscsírasejtekből petesejt és 
táplálósejt lesz. 

A petesejtek plazmaszállal 
vannak összekötve a 

táplálósejtekkel 

 

 

 

 

 

 

poloskák, bogarak 

A petesejteket táplálósejtek 
váltakozva kísérik a 

petevezetőben. 

 

 

 

 

 

 

legyek, lepkék, darazsak 

Panoisztikus 
Minden őscsírasejtből 

petesejt lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termeszek, szitakötők, 
tojócsöves-, tojókampós 

egyenesszárnyúak 

A rovarok szaporodása 



A ROVAROK SZAPORODÁSI FORMÁI 

 

 

 

Egyivaros                          Váltivarú           Nemzedékváltakozás                                                                                                                                     
(parthenogenetikus, 

szűznemzés) nincsenek hímek 

(gamogenetikus) 

pl.: bogarak, lepkék 

ovum+spermium=zygota (embrió) 

(heterogónia)                                
ivaros szaporodási forgó              
pl.: levéltetvek, filoxera 

Speciális esetek: 

1. Spanandria 
termékenyítetlen petéből hímek 

pl.: méhek, hangyák 

2. Fakultatív parthenogenézis 

pl.: egyes lepkék 

3. Obligát parthenogenezis 

pl.: hamvas  vincellérbogár 

3. Lárvanemzés (paedogenezis) 

pl.: pajzstetvek, gubacsszúnyogok 

1. Monoembrionia 

Egy tojásból egy lárva. 

Általános eset a rovarok legtöbbjénél. 

2. Poliembrionia 

pl.: fém-, gyilkosfürkészek 

1. Holociklikus v.  
tápnövénycserés heterogónia 

pl.: fekete répa-levéltetű, zöld őszibarack 
levéltetű – levéltevek speciális fejlődése 

2. Anholociklikus v.    egygazdás 
heterogónia 

pl.: zöld alma-levéltetű, káposzta-levéltetű 

A rovarok szaporodása 



Holociklusos heterogónia az Aphis fabae esetén: 
 
áttelelő tojás            (fundatrigén) ősanya L          ősanya v. fundatrix        
       
              
            fundatrigén L-k    
 
                                       
szárnyatlan ♀ x szárnyas ♂                        szárnyas (migráló)alakok, 
 
 
                          szárnyas ♂-eket szülő androparok 
              (szárnyatlan) ♀-eket szülő szárnyas gynoparok 
   

virginogének 

A rovarok szaporodása 



A ROVAROK EGYEDFEJLŐDÉSE:      
1. Embrionális fejlődés: az embrió létrejöttétől az új egyed világra jöveteléig tartó 

folyamat. 
2. Posztembrionális fejlődés: az új egyed világra jövetelétől az ivarérett, kifejlett 

állapot eléréséig tartó folyamat 

A világra jövetel módjai a rovarvilágban 
• Tojásrakás (oviparia): a legáltalánosabban elterjedt, a nőstény a megtermékenyített 

petét (= tojás) rakja le 
• Lárvarakás vagy ál-elevenszülés (ovoviviparia): az embrionális fejlődés az anyaállat 

testében játszódik le, de azzal szoros élettani kapcsolatba nem kerül, a fejlődésnek 
indult (érett, barázdált fejlettségű) embrióból közvetlenül a tojásrakás előtt (a 
tojócsőben) vagy után kikel a lárva (a peteburokkal együtt); széleskörűen elterjedt 
pl. Dictyoptera, Homoptera, Thysanoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera 
(húslegyek családja) 

• Lárvaszülés vagy elevenszülés (viviparia): a lárva már az anya testében elhagyja a 
peteburkot és egész embrionális fejlődése ott zajlik pl. egyes legyezőszárnyú-, 
bőrszárnyú-, poloska-, levéltetű fajok 

• Bábszülés (pupiparia): az elevenszülés speciális esete, amikor az imágó kifejlett 
lárvát rak le, ami azonnal bebábozódik, így a rovar lárvastádiumai a nőstény testén 
belül fejlődnek. pl.: bábtojó legyek (kullancslegyek, denevérlegyek, cecelegyek)  

A rovarok egyedfejlődése 



A ROVAROK  POSZTEMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSI TÍPUSAI 

 

ANAMORFÓZIS   HOLOMORFÓZIS 
szelvényképző fejlődés                         teljes szelvényű fejlődés 

(oligomer lárva)                                                          (holomer lárva) 
                                   pl.: Phyllopoda, Protura 

 
        
          
          Epimorfózis                             Hemimetamorfózis                       Holometamorfózis 

                                                                                                                                     

     Kifejlés (T-L-I) primer lárva                   Átváltozás (T-L-I) szekunder lárva              Teljes átalakulás (T-L-B-I) tercier lárva 

       egyenesszárnyúak, poloskák, kabócák                          kérészek, álkérészek, szitakötők   bogarak, legyek, lepkék, hártyásszárnyúak 

Típusai: 

1. Ametabólia  

2. Monometabóla 

3. Pseudometabólia 

4. Neometabólia 

Típusai: 

1. Prometabólia  

2. Heterometabólia 

3. Heremetabólia 

Típusai: 

1. Holometabólia 

2. Hipermetabólia 

A rovarok egyedfejlődése 



A rovarok egyedfejlődése 
AZ EPIMORFÓZIS TÍPUSAI 

• Ametabólia:   

• alakváltozás nincs, a lárva teljesen olyan mint az imágó  

• elsődlegesen szárnyatlan félrovarok, ill. rovarok fejlődési típusa 

• Pseudometabólia:  

• a kifejlett rovar másodlagosan szárnyatlan 

• vérszívó tetvekre és a rágótetvekre jellemző fejlődés 

• Monometabólia:  

• L1 szárnyatlan, a fejlett szárnyú és ivarszervű imágó állapotot többszöri vedléssel érik 
el  

• a szárnykezdeményekkel bíró lárvákat nimfáknak nevezik.  

• az Orthopteroida öregrend, fülbemászók, poloskák, levéltetvek, kabócák többsége 

• Neometabólia:  

• az előzőtől annyiban tér el, hogy az imágóvá fejlődést 1-2 pihenő stádium (ún. álbáb 
állapot) közbeiktatásával érik el 

• a tripszek néhány fajára jellemző 



A rovarok egyedfejlődése 
A HEMIMETAMORFÓZIS TÍPUSAI  
• Prometabólia:  

• az imágó állapotot egy szubimágó (a vizet elhagyott, szárnyakkal igen, de 
ivarszervekkel nem rendelkező imágó) állapot előzi meg, ami csak egy újabb vedlés 
után lesz ivarérett pl. kérészekre jellemző 

• Heterometabólia:  
• nincs szubimágó állapot pl. álkérészekre jellemző 

• Heremetabólia:  
• a szárnyak az utolsó lárva stádiumban (annak utolsó napjaiban, amikor már nem 

táplálkozik) fejlődnek ki véglegesen, ezalatt veszíti el a lárvaszerveket és jelenik meg 
a többi imaginális szerv is  

• az utolsó vedlés egy hosszabb (20-90 perc) ideig tart pl. szitakötőkre, énekes 
kabócák családjára jellemző 

 

A HOLOMETAMORFÓZIS TÍPUSAI 
• Holometabólia:  

• a jól ismert T-L-B-I fejlődés  
• a rovarok nagy részére ez a fejlődés jellemző 

• Hipermetabólia v. túlátalakulás:  
• több, eltérő lára és báb állapot különböztethető meg az egyedfejlődés során  
• általában: T-L1-L2-eB-L3-B   
• a hólyaghúzó bogarak családjára jellemző. 



A LÁRVÁK OSZTÁLYOZÁSA SZÁRNYKEZDEMÉNY SZERINT 

APTERYGOTA :      A lárvák szárnyatlanok (anamorfózissal fejlődő rovarok) 

 

 

 
 

EXOPTERYGOTA:   Lárvastádiumokon látható a szárnykezdemény (epi- és hemimetamorfózissal fejlődő 
rovarok) 

 

 

 
 

ENDOPTERYGOTA: Lárvastádiumokon nem látható a szárnykezdemény (holometamorfózissal fejlődő 
rovarok) 

A rovarok egyedfejlődése 
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 Apod (lábak nélküli) lárvák:            
     

 

1. kukac 

pl.: ormányos-alkatúak, méhek, hangyák 

     2. nyű 

pl.: légyalkatúak pl.: házilégy 

     3. bársonylégy lárva 

pl.: tavaszi-, kerti bársonylégy 

     4. szalmadarázs lárva 

pl.: szalmadarázs, hajtáshervasztó darázs 

     5. díszbogár lárva 

pl.: bronzbogár 

A TERCIER ROVARLÁRVÁK TÍPUSAI 
 

A rovarok egyedfejlődése 
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A TERCIER ROVARLÁRVÁK TÍPUSAI 
 

A rovarok egyedfejlődése 

 Oligopod (3 pár valódi ízelt lábú) lárvák 

1. pajor 

pl.: lemezescsápúak, pl.: májusi 
cserebogár    

2. levélbogár lárva 

pl.: burgonyabogár, lucernabogár 

3. kampodeoid                       

pl.: futóbogarak, gabonafutrinka 

4. valódi drótféreg   

pl.: pattanóbogarak, pl.: mezei 
pattanó  

5. áldrótféreg 

pl.: nagy lisztbogár, sároshátú bogár 
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A TERCIER ROVARLÁRVÁK TÍPUSAI 
 

A rovarok egyedfejlődése 

 Oligopod (3 pár valódi ízelt lábú) lárvák (folyt).: 

6. Dögbogár lárva  

pl.: barna répadögbogár 

7. Bödelárva 

pl.: lucernaböde 

8. Katica lárva 

pl.:  hétpettyes katica   

9. Fátyolka lárva 

pl.: aranyszemű fátyolka 

10. Laboda lárva      

pl.: pajzsos-, zöld laboda 

11. Pondró 

pl.:cincérek, pl.: kis hőscincér 
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A TERCIER ROVARLÁRVÁK TÍPUSAI 
 

A rovarok egyedfejlődése 

 Polipod (három párnál több lábú) lárvák: 

1. valódi hernyó (3,4,1) 

pl.: kukoricamoly, bogáncslepke 

 

 

2. araszoló hernyó (3,<4,1) 

pl.: nagy téli araszoló, gamma 
bagolylepke 

 

 

3. álhernyó (3, >4,1) 

 pl.: repcedarázs, fésűs fenyődarázs        



A ROVAROK BÁBTÍPUSAI 

 

szabad báb                fedett báb             tonna báb 

                                                                                                                                                   (pupa libera)                              (pupa obtecta)                       (pupa coarctata) 

 

bogarak, hártyásszárnyúak                       lepkék                                            légy alkatúak 

A bábstádiumban lejátszódó események: 
• hisztolízis: a lárvakori szövetek feloldódása a bábállapot első 

szakaszában 
• hisztogenezis: az imaginális szövetek felépülése a bábállapot végső 

szakaszában 

A rovarok egyedfejlődése 



• kommunikációnak nevezünk bármely egyedek közötti információ cserét 

• a rovarok is számos módon kommunikálnak, a kommunikációra használt 
jelek vele születettek   

• minden egyed meghatározott jelkészlettel születik, amit csak a fajtársaival 
való kapcsolattartásban használ 

• a tanulásnak semmi vagy nagyon csekély szerepe van ezen jelek 
használatában és megértésében 

• etológiai értelemben a kommunikáció: cselekvés vagy állapot egy egyed 
valamely testrészén, ami adaptív módon megváltoztatja egy másik egyed 
viselkedését 

• egy rovar kommunikációs jeleket küldhet azáltal, hogy csinál valamit (pl. 
hangot ad, kémiai anyagot bocsát ki, fényjelzést ad) 

• a kommunikációs jel lehet maga az állat testének fizikai megjelenése (pl. 
szárnymintázat, test riasztó színezete, testfelszín kémiai tulajdonságai) 

A rovarok kommunikációja 
A kommunikáció fogalma 



MIÉRT KOMMUNIKÁLNAK A ROVAROK? 

• néhány fajon belüli (intraspecifikus) kommunikációs forma előfeltétele minden 
olyan viselkedésnek, ami két vagy több egyed kooperációjához szükséges  

• a rovarok kommunikálhatnak más fajok egyedeivel is (interspecifikus 
kommunikáció)   

• a kommunikációs jelek adaptív értéke magába foglalja: 

– rokonok vagy azonos bolyba tartozó egyedek felismerését  

– az ellenkező nemű egyedek felderítését és azonosítását 

– az udvarlás és a párzás könnyebbé tételét  

– táplálék és egyéb források irányának azonosítását 

– az egyedek térbeli eloszlásának szabályozását – aggregáció, diszperzió; 
territórium kijelölését és fenntartását 

– veszély jelzését, riasztást  

– egy egyed jelenlétének és helyzetének hírül adását 

– fenyegetés vagy behódolás kifejezését 

– megtévesztést, álcázást, mimikrit 

A rovarok kommunikációja 



Hogyan kommunikálnak a rovarok? 
• mint más állatok, a rovarok is öt alapvető érzéküket 

használják a környezetből érkező információk 
megszerzésére 

• bármelyik ilyen érzékelési modalitás útja lehet az 
információcserének  

• az ízlelés és a tapintás kontakt érzékelés, ezáltal 
információcserére csak egymással érintkezésbe lépő 
egyedek között van lehetőség 

• a látás, a szaglás és a hallás távérzékelés, így az információs 
jelek a levegőn vagy vízen keresztül jelentős távolságokra 
jutnak el 

• minden egyes jele modalitásnak megvan a maga előnye és 
hátránya  

A rovarok kommunikációja 



Tapintás útján történő kommunikáció 
• mivel a legtöbb rovar látása és hallása gyenge, a fizikai kontaktusnak komoly szerepe van 

a kommunikációban 

• a csápokkal történő tapogatás a hangyák és termeszek esetén létfontosságú 
kommunikációs csatorna 

• nem teljesen tisztázott, milyen információk adódnak így át, de biztosan szerepe van az 
azonos bolyba tartozó egyedek felismerésében és a trophallaxis révén való táplálék 
átadásban 

• a hátsó lábak csápokkal történő tapogatása az ún. tandem futás során megfigyelhető 
hangyáknál és termeszeknél 

• a tapintás informálja az elől haladót, hogy még van követője, ha a tapogatás megszűnik, 
az elől haladó dolgozó egyre szélesedő körökben keresi a kontaktust követőjével 

A rovarok kommunikációja 



• a méhek tánca is javarészt tapintáson alapuló 
kommunikációs rendszer, a teljesen sötét, függőleges 
kaptárban 

• a körtánc informálja a bolytársakat a kaptárhoz közeli 
nektárforrásról (ált. kevesebb, mint 25m) 

• körbe mozgások sorozatából áll, amit hirtelen irányváltások 
szakítanak meg, ezek gyakorisága egyenes arányban van a 
nektárforrás minőségével 

• a riszáló táncot távolabbi nektárforrások esetén használják, 
ami nyolcas alakú pályán való mozgást jelent, közben a 
potroh sorozatos riszálásával minden fél fordulatnál   

• a távolságot az egyenes futás ideje és a riszálás frekvenciája 
jelzi 

• az irányt az egyenes futások függőlegessel bezárt szöge jelzi, 
ami megegyezik a Nap és a táplálékforrás általi bezárt 
vízszintes szöggel 

A rovarok kommunikációja 
Tapintás útján történő kommunikáció 



• a vízfelületi hullámok segítségével a keringőbogarak (Gyrinidae) folyamatosan 
monitorozzák a közelben lévő fajtársaikat 

• ennek köszönhetően gyors körkörös úszással el tudják kerülni az ütközéseket, és fel 
tudják mérni a közelben lévő ragadozókat és prédákat 

• bizonyos kabócák (Hemiptera, Membracidae) vibrációkat keltenek a növényi szövetben, 
amit az ugyanazon növényen élő fajtársaik érzékelnek; leginkább riadóztatásra 
használják, de néhány faj nimfái anyjuk védelmező viselkedését váltják ki általa 

• a közegben való vibráció keltése hatékony kommunikációs eszköz olyan rovarok esetén, 
amelyek nem képesek hangjelek kellően hangos, néhány 10 cm-nél távolabb is hallható 
jelek kiadására 

A rovarok kommunikációja 
Tapintás útján történő kommunikáció 



 

Előnyei: 

• azonnali visszajelzés  

• egyedileg érzékelhető  

• sötétben is hatékony (pl. üregek, járatok)  

Hátrányai: 

• nem hatékony nagyobb távolságokra  

• legtöbbször közvetlen kapcsolatot igényel a két fél között 

• minden egyes címzettnek újra kell küldeni az üzenetet  

• a vibrációs jelzéseket a predátorok is érzékelik 

A rovarok kommunikációja 
Tapintás útján történő kommunikáció 



• hang akkor keletkezik, ha egy fizikai objektum gyorsan vibrálva a környező 
közeg molekuláit felzavarj és nyomáshullámokat kelt, amik a forrástól 
kiindulva minden irányban terjedni kezdenek 

• a hang nagyon hatékony kommunikációs eszköz 
• mérhető a frekvenciája (magas és mély hangok), az amplitúdója (erőssége) és 

a periodicitása (a frekvencia és az amplitúdó időbeli mintázata) 
• e három tulajdonsága révén extrém széleskörű kommunikációs lehetőséget 

teremt 
• mivel a hang levegőben gyorsan terjed (kb. 331 m/s) a hangjelek gyorsan 

indíthatók, leállíthatók, módosíthatók ún. időérzékeny üzenetek küldhetők 
• az emberi fül 20-20,000 Hz között képes hallásra, de számos rovar jóval efölött 

is hall 
• néhány szöcske és lepke létrehoz és érzékel 80,000 Hz frekvenciájú hangokat  
• számos hangya és termesz a talaj rezgését a lábaikban lévő 

mechanoreceptorokkal detektálja, tehát inkább érzi, mint hallja azt  

A rovarok kommunikációja 
Hallás útján történő kommunikáció 



A rovarok kommunikációja 
Hallás útján történő kommunikáció 

A hangadási mechanizmusok 
• striduláció: 

• tücskök, szöcskék 

• membrán vibráció 
• kabócák 

• ütögetés, tapogatás 
• kopogóbogár 

• sziszegés 
• csótány 

• szárny vibráció 
• méh, szúnyog 

 

A hallás útján történő kommunikáció 
Előnyei:  

• a környezet nem korlátozza  
• nagy távolságokra is hatékony  
• gyorsan, sokrétűen variálható 
• magas információ tartalom      

Hátrányai:  
• felfedheti a préda helyét a 

predátor számára  
• zajos környezetben kevésbé 

hatékony (pl. tengerpart)  
• fiziológiailag költséges a hangok 

keltése  
• felhígulás – a forrástól távolodva 

az intenzitás csökken 



• számos rovar kommunikál vizuális jelekkel   

• a színmintázatok és egyéb jelek a lepkék szárnyán segítik 
a fajtársak felismerését 

• néhány rovar világos színeket, szemfoltokat használ vagy 
más jelzéssel próbálja elriasztani támadóját (darazsak 
csíkos mintázatának mímelése) 

• más rovarok táncszerű mozgással csábítják párzásra 
fajtársukat vagy kommunikálnak a bolytársakkal   

• mindezen jelek csak nappal értelmezhetők, de vannak 
rovarok, amik fényt kibocsátva sötétben is 
kommunikálnak 

• a szentjánosbogarak esetén minden fajnak saját 
fénymintázata van   

• vannak fajaik, ahol a nőstények és olyanok is ahol a hímek 
bocsátanak ki fényt 

A rovarok kommunikációja 
Látás útján történő kommunikáció 



• sok rovar színként látja a fény ultraibolya 
hullámhossz tartományát 

• néhányuk ezt kommunikációra használja  

• a nőstény káposztalepkék szárnyainak háti 
oldalán az UV-t visszaverő pikkelyek 
vannak, amik repüléskor UV villanásokként 
jelet küldenek a környezetükbe, amit a 
hímek felismernek 

• az lucerna lepke esetén csak a hímek 
rendelkeznek UV visszaverő pikkelyekkel, 
elrepülve a nőstények előtt csábítják őket 
párzásra 

• a pikkelyek kopása az UV visszaverő 
képesség romlásával jár és információt 
jelent a másik nemű egyednek, hogy nem 
célszerű vele kopulálni 
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Látás útján történő kommunikáció (folyt.) 



Előnyei:  

• nagy távolságok esetén is hatékony  

• mozgás közben is használható  

• gyors  

• minden irányban hatékony (széltől független)  

• a passzív jelzések nem igényelnek plusz energiát  

Hátrányai: 

• jó rálátást igényel  

• ragadozók is vehetik a jeleket  

• csak nappal használhat (szentjánosbogarak esetén csak éjjel)  

• az aktív jelzések metabolikusan sokba kerülnek 

A rovarok kommunikációja 
Látás útján történő kommunikáció (folyt.) 



Kémiai kommunikáció 
• a külső elválasztású mirigyekben termelt, az egyedek közötti kémiai 

kommunikációra szolgáló anyagokat összefoglaló néven 
szemiokemikáliáknak nevezzük 

• a szemiokemikáliákat két nagy csoportra osztjuk, aszerint, hogy fajtársak 
vagy különböző fajú egyedek közötti kommunikációra szolgálnak:  
– a fajtársak közötti a feromonok,  
– a különböző fajok közötti az allelokemikáliák 

• a feromonok olyan, az állati szervezet által elválasztott biológiai 
hatóanyagok, amik ugyanazon faj más egyedében specifikus reakciót 
váltanak ki 

• a feromonok tehát természetes eredetű vegyületek  
• egy feromon általában csak egy adott faj egyedei között hatásos 

(fajspecifikus) 
• a feromonok többsége nem egy hatóanyagú, hanem vegyületek 

meghatározott arányú keveréke, ahol a specifitásért a kibocsátás 
időpontja, a vegyületek pontos aránya, a kibocsátó és észlelő egyedek 
neme, életkora is felelős 
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Kémiai kommunikáció 
• a feromonok nem hormonok, ugyanis külső elválasztású mirigyekben 

termelődnek és fajspecifikusak 

• a feromonok külső elválasztású mirigyei változatosak, két fő forma jellemző:  

– epidermisz sejtek foltszerűen elhelyezkedő csoportja, ahol a tárolás és 
kibocsátás helye azonos.  

– a testben elhelyezkedő mirigyekben tárolódik a feromon, így a kibocsátás és a 
termelődés helye eltérő  

• a szintézis hosszabb ideig is, a kibocsátás azonban gyakran egy-két napig vagy akár 
csak néhány óráig tart  

• a feromonok kibocsátását sokszor hormonális faktorok és/vagy a cirkadián ritmus 
befolyásolják (több lepkefajnál is kimutatták a PBAN (Pheromon Biosynthesis 
Activating Neuropeptide) hormon jelenlétét) 

• a feromonok többségét a célszervezet a levegőn keresztül érzékeli, ritkábban 
közvetlen kontaktus során veszi fel  

• hatékonyságuk rövid idejű, illékony, könnyen elbomló vegyületek  
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A feromonok jellemzése 
• nagyon kis mennyiségben hatékonyak, némely rovarfaj néhány tíz molekulát 

is érzékel.  

• szenzoraik nagyon specializáltak, a feromonok hatékonyságát sem rokon 
jellegű vegyületekkel, sem erős szaganyagokkal nem sikerült csökkenteni 

• a levegővel terjedő feromonok moltömege maximum 200 D, a kontakt és 
vízzel terjedő feromonok nagyobb moltömegűek  

• sokféle szerves molekulatípus szolgálhat feromonként, nincs általános 
szerkezeti képletük  

• a feromonokra olyan speciálisan érzékenyek a célszervezetek, hogy még a 
molekulák kiralitása is befolyásolhatja a hatékonyságot 

• ma is vita folyik arról, hogy a rovarok a többféle molekulából álló 
illatkeverékeknek csak bizonyos komponenseit érzékelik, vagy az összesre 
szükség van a válaszreakció kiváltásához 

• a feromonokat a rovarok nem folyamatosan, hanem hullámokban bocsátják ki  

 
 
 

A rovarok kommunikációja 



Feromontípusok 
Viselkedést befolyásoló feromonok 

Ivari csalogató anyagok:  

• az ivari csalogató feromonokat a nőstények termelik  

• legismertebb képviselőik a lepkefélék szexferomonjai  

• ezek a vegyületek a párzó képes nőstényhez vonzzák a termékeny hímeket 

• jellemzően a még szűz nőstények szervezete termeli nagy koncentrációban  

• a hímek akár másfél kilométerről is megéreznek egyetlen szűz nőstényt 

• ugyanezen vegyületek nagyobb koncentrációban szexuálisan izgató hatásúak 
is 

• a kibocsátásukra szolgáló mirigyek általában a nőstények potrohának 
hátoldalán helyezkednek el  

• ellipszoid alakú teret töltenek ki a levegőben  

• a termelés napszakhoz kötöttsége ennél a vegyületcsoportnál a 
legjellemzőbb 
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Feromontípusok 

Viselkedést befolyásoló feromonok 

Ivari izgató anyagok:  
• általában a rovarok nőstényhez csalogatott hímjei termelik, ezzel 

fokozzák a csalogató nőstény párzási hajlandóságát 
• ezen feromon csoport levegőbe juttatása az egyik ok, amiért 

nászrepüléskor a hímek a nőstények előtt fel-alá csapongva 
repülnek, a nőstény előtti légteret telítve 

 

Közösséget jelző feromonok:  
• a társas rovarfajokra jellemző vegyületek 
• ezek tartják össze a közösséget, „nyugtató hatású anyagok”, 

megakadályozzák a fajtársak közötti agressziót  
• a közösség több egyede is folyamatosan termeli és kibocsátja, 

így hatásuk folyamatos  
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Feromontípusok 
Viselkedést befolyásoló feromonok 
Nyomjelző feromonok:  
• szintén a társas rovarokra jellemzők  
• ezek segítségével találnak vissza a bolyhoz, illetve a táplálékforráshoz  
• a jelzés folyamatos megújítása szükséges  
• elháríthatatlan mozgási aktivitást váltanak ki, a rovar nem tudja szabályozni a mozgás 

irányát és intenzitását, kénytelen követni a szagjelzést 
 

Riasztó, vészjelző feromonok:  
• társas rovarokra jellemző  
• a csoport megtámadott egyede bocsátja ki, általában a helyszínre vonzza a társakat, és 

védekező reakciót, agresszivitást vált ki  
• hangyáknál a rágó alatti mirigyek tárolják, így harapáskor a magától felszabadul  
• méheknél a fullánk tövében lévő mirigyben tárolódik, amikor a méh szúr, a kiszakadó 

fullánkkal együtt kiszakad a mirigy, és a feromon rákerül a célszervezetre  
• a méhek alarm feromonja több mint 40 kémiai vegyületből áll (izopentil-acetát (IPA), 

butil-acetát, 1-n-hexilalkohol, n-butanol, 1-oktanol, hexil-acetát, oktil-acetát, n-pentil-
acetát és 2-nonanol) 

• ezek a vegyületek kevéssé egyedi feromonok, darazsak, hangyák esetén hasonló 
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Feromontípusok 
Viselkedést befolyásoló feromonok 

Összetartó, közösséget jelző feromonok:  

• lehet időszakos közösséget jelző, pl. a méhanya odavonzza, kiváltja az ápoló 
tevékenységet, és a közösség nyugalmát is fenntartja; pl. vándorsáskánál a vándorló 
rajt összetartja  

 

Szétszóródást előidéző feromonok:  

• a riasztó, vészjelző feromonokkal ellentétben menekülést váltanak ki   

• gyenge védekezési képességekkel rendelkező társas rovaroknál fordulnak elő, pl.  
levéltetvek  

• amennyiben a közösség valamely tagját támadás éri, feromont bocsát ki, aminek 
hatására a kolónia többi tagja szétszóródik, növelve a túlélést 

 

Területjelző feromonok:  

• az emlősök terület megjelöléséhez hasonlóan működnek  

• az azonos fajhoz tartozó egyedek bizonyos határkoncentráció fölött nem tudják 
elviselni fajtársaik illattal jelzett jelenlétét pl. cseresznyelégy, amelynek nősténye 
feromonnal jelöli azokat a terméseket, ahová már tojást rakott 
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Feromontípusok 
Fejlődést befolyásoló feromonok 

Ivari jellegek kifejlődését szabályozó feromonok:  

• az ivarszervek kifejlődését és a másodlagos ivari jellegek megjelenését szabályozzák  
társas rovaroknál  

• termeszeknél a kifejlett lárvák a feromon jelenlétében maradnak munkás egyedek, ha 
a szaporítók elpusztulnak, a munkások kifejlődnek szaporítóvá  

• a méheknél az anyaálca táplálékában lévő méhpempő (rojal jelly) biztosítja, hogy a 
méhkirálynő kifejlődhessen 

 

Ivarérést szabályozó feromonok:  

• szintén a nemi folyamatokat befolyásolja, a már kifejlett egyedekre hatnak, azok nemi 
érését szabályozzák 

• pl. a méhkirálynő által termelt feromon, amit a királynőt gondozó munkás méhek a 
királynőről „lenyalogatnak”, megakadályozza peteérésüket  

• amikor a királynő elpusztul, a munkás méhek nemi érése megindul, tojást raknak 
(álanyák), így biztosítható a kaptár fennmaradása  
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Kémiai kommunikáció 
ALLELOKEMIKÁLIÁK 
• különböző fajok közötti kommunikációra, illetve kapcsolatokra használt 

vegyületek 

• allelokemikáliákat termelhetnek nem csak a rovarok, hanem egyéb 
ízeltlábúak, állatfajok és növények is 

• a kommunikáció felekre gyakorolt pozitív hatása alapján három típusuk van: 

A rovarok kommunikációja 

NÉV KIBOCSÁTÓ FAJ CÉLFAJ 

allomon + - 

kairomon - + 

szünomon + + 



Kémiai kommunikáció 
ALLELOKEMIKÁLIÁK 
Allomonok 

• elsősorban a védekezést szolgálják, a kibocsátó fajra nézve kedvező a 
célszervezetre káros hatású, változatos szerkezetű és hatású vegyületek  

• a kibocsátás helye is sokféle, néha nem is bocsátja ki az állat, hanem a 
hemolimfában található az allomon  

• ilyenkor a hemolimfa ezen komponensei a ragadozókra toxikusak, hánytató, 
enyhe mérgezést kiváltó hatásúak  

• léteznek mirigyekből kibocsátott allomonok, pl. a hangyák, méhek, darazsak 
méreganyagai; egyes Orthoptera és Lepidoptera lárvák megzavarásuk esetén 
reflexszerű hányással bocsátanak ki egy nyálat és gyomortartalmat 
tartalmazó szekrétumot, ami szintén riasztó hatású  

• ebbe a csoportba tartozik az autohemorrhágia, amikor az állat a zavaró 
hatásra egy „spontán vérzéssel” reagál 
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Kémiai kommunikáció 
ALLELOKEMIKÁLIÁK 
Allomonok 
• az allomonok egyes növényfajokban is előfordulnak, ezek rovarfajok feromonjait 

szintetizálják védekezésképpen pl. egyes vad burgonyafajok a Myzus persicae riasztó 
feromonját (β-farnezén) bocsátják ki 

• a lasszós pók selyemszála végére egy lepke szexferomont helyez 
• egy dögbogár faj a termeszeknek megfelelő kutikuláris szénhidrátokat szintetizál, így 

amikor behatol a bolyba, fajtársként érzékelik 
• a csíkbogarak a gerincesek hormonjaihoz hasonló szteroidokat bocsájtanak ki a vízbe, 

védekezve ezzel a gerinces ragadozók ellen. 
• egyes termeszfajok imágói a rágójukból toxikus monoterpéneket fecskendeznek az 

ellenfelükre harc közben  
• a Nasutermitinae alcsaládba tartozó fajoknak nincs is rágójuk, de egy speciális 

gumiszerű (latex)-szerű anyagot lőnek ki az ellenfeleikre.  
• a bombázóbogarak forró kinineket és hidrogén-peroxidot lőnek a támadóra, külön 

szintetizálják a hidrogén-peroxidot, a hidrokinonokat, a peroxidázt és a katalázt, amit 
két mirigyben tárolnak, majd egy reakciókamrában kevernek össze 
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Kémiai kommunikáció 
ALLELOKEMIKÁLIÁK 

Kairomonok 
• olyan anyagok, amelyek a kibocsátó faj számára károsak, a célfaj számára 

hasznosak  

• általában egyéb anyagcsere folyamatok termékei, vagy eredetileg más célt 
szolgáltak 

• általában rávezetik a predátort v. parazitákat a célfajra  

• ilyen a szúnyogok számára a melegvérűek által kilélegzett széndioxid  

• ilyenek a növényi illatanyagok, ami alapján a rovarok  megtalálják a 
tápnövényeiket  

• sokszor az eredetileg más célt szolgáló feromon válik kairomonná pl. egyes 
ragadozó bogarak és legyek az ormányosbogarak gyülekezési (aggregációs) 
feromonját követve találják meg őket  

• ragadozók és csótányok pl. a hangyák útjelző feromonját használják a boly 
illetve a táplálékforrás megtalálására 
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Kémiai kommunikáció 
ALLELOKEMIKÁLIÁK 

Szünomonok 

• az allelokemikáliák olyan csoportját alkotják, amelyek mindkét fél 
számára pozitív hatásúak   

• leginkább ismert a megporzókat csalogató virágillatok  

• néha a növényt károsító fajok ragadozói, parazitái és parazitoidjai 
használják fel a növény illatát. A Trichogramma spp. a paradicsomhoz 
a növény illata alapján jut el, ott tud gazdaállatot találni.  

• a megsérült fenyőfák által kibocsátott anyagok odacsalogatják az 
ormányosbogarakat, így látszólag kairomonok, ugyanakkor azok 
parazitáit is vonzzák  
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A kémiai kommunikáció 

Előnyei: 

• nem limitálják környezeti akadályok  

• nagy távolságokra is hatékony  

• éjjel és nappal is hatékony  

• hosszabb ideig érzékelhetők, mint a vizuális és hangjelek  

• nem kerülnek sokba metabolikusan, mert kis 
mennyiségekre van szükség  

Hátrányai: 

• alacsony információtartalom (van/nincs) 

• szembeszélben csekély a hatékonysága  
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A feromonok felhasználása a növényvédelemben 

• észlelés, detektálás 

• monitoring 

• tömegcsapdázás 

• légtértelítés 

• repellensek alkalmazása 

• rezisztenciára nemesítés 

• természetes ellenséges hatékonyságának növelése (elméleti) 

• lepke szárnypikkely kivonatok (Trichogramma spp.)  

• növényi feromon keverékek (Trichogramma spp.)  

• mesterséges mézharmat 

• sérült levélből készült kivonatok 
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