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De bloedsomloop: ‘overal bloed’
In de voorgaande afleveringen passeerden al de nodige organen de revue. Dit keer aandacht voor de
manier waarop al die weefsels de energie krijgen die nodig is om te functioneren en hoe ze worden
schoongehouden: de bloedsomloop.
Bij insecten stroomt het bloed niet in bloedvaten, maar vrij
door de hele lichaamsholte. We spreken van een open
bloedsomloop. In feite zit het bloed bij insecten op alle
plekken in de lichaamsholte die niet worden ingenomen
door andere weefsels.
Er zitten bij insecten geen rode bloedlichaampjes in het
bloed, waarmee bij gewervelde dieren zuurstof wordt
vervoerd. Het bloed speelt bij bijen dan ook nauwelijks
een rol in de ademhaling (we komen nog terug op de
ademhaling in een volgende aflevering).
Ook al zijn er geen aderen te vinden in een insecten
lichaam, er is wel degelijk een hart. Bij insecten heeft het
bloed als functie om voedingsstoffen en hormonen te
vervoeren vanuit het spijsverteringskanaal naar de weefsels
en d
 aarnaast het afvoeren van afvalstoffen naar de
uitscheidingsorganen (de buisjes van Malpighi), die in de
vorige aflevering over het spijsverteringsstelsel aan bod
kwamen. Het bloedplasma is bij (de meeste) insecten zo

Figuur 1. Schematische voorstelling van
de werking van het hart. Links: ostia
open, het bloed dringt naar binnen.
Rechts: ostia gesloten, het bloed wordt
naar voren gestuwd. Met toestemming
overgenomen uit Dade, 1977. Anatomy
and dissection of the honeybee. International Bee Research Association.
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goed als kleurloos en bevat, net als bij ons fagocyten, een
type witte bloedcellen die binnendringende bacteriën
onschadelijk maken.

Aorta en hart
De bloedsomloop komt bij insecten tot stand door de werking
van een aan de rugzijde gelegen groot bloedvat, dat loopt van
de kop tot in het achterlijf. Het nauwere, voorste deel, in de
kop, wordt aangeduid als de aorta. Het achterste, dikkere deel
in borst en achterlijf noemen we het hart. De anatomie ervan
is weliswaar totaal anders dan bij gewervelde dieren, maar de
functie is vergelijkbaar.
In de kop komt de aorta vlak onder de hersenen uit, zodat
die voortdurend van voedsel, en dus energie, kunnen
worden voorzien. In het borststuk zitten er aan de achterzijde een aantal windingen in de aorta, maar daar waar de
aorta langs de indirecte vliegspieren loopt is het slechts een
eenvoudige buis.

Figuur 2. Lengtedoorsnede lichaam werkster (spieren en spijsverteringskanaal verwijderd).
Met toestemming overgenomen uit Snodgrass, 1956. Anatomy of the honey bee. Comstock
Publishing Associates.

Figuur 3. Onderaanzicht dorsaal diafragma van dar.
Met toestemming overgenomen uit Snodgrass, 1956. Anatomy of the
honey bee. Comstock Publishing Associates.

Figuur 4. Bovenaanzicht achterlijf werkster: aanhechtingen van het
dorsaal diafragma aan de tergieten. Met toestemming overgenomen
uit Dade, 1977. Anatomy and dissection of the honeybee. International Bee Research Association.

Bij de larve loopt het bloedvat aan de rugkant vanaf de kop
tot aan het negende segment. Het wordt naar achteren toe
steeds wijder. Het larvale hart heeft aan beide zijden, links en
rechts, 11 hartopeningen (ostia). De kleppen hiervan zijn
naar voren gericht. Door samentrekken van de spieren in de
wand van achteren naar voren worden de hartopeningen
gesloten. Op deze manier kan het bloed van achteren naar
voren stromen. Wanneer de spieren zich ontspannen, staan
de ostia open en stroomt het bloed het hart in (figuur 1).
Bij de gedaantewisseling van larve naar volwassen bij wordt
het hart helemaal opnieuw opgebouwd. Het hartgedeelte
van het dorsale vat ligt nu in de segmenten 2 tot en met 6
van het achterlijf en heeft nog maar vijf paar ostia. Net als bij
de larve loopt bij de volwassen bij het dunne aortagedeelte
door het borststuk tot in de kop.

Het ventrale diafragma ligt aan de buikzijde van het achterlijf. De spieren hiervan trekken zich van voren naar achteren
samen en stuwen het bloed zo van voren naar achteren. Zo
ontstaat een circulatie door het hele lichaam (figuur 5). Het
bloed in het achterlijf wordt in de rug naar de kop gestuwd
en aan de buikzijde naar achteren. Bij het terugstromen loopt
het bloed ook nog door de poten en langs de vleugelbases.
Via de losse randen van de diafragma’s bereikt het bloed ook
de nog resterende hoekjes van het bijenlichaam.

Diafragma’s
In het achterlijf zitten twee diafragma’s, aan de rugkant
(dorsaal) en aan de buikzijde (ventraal). Dit zijn twee heel
dunne, transparante membranen die uitgespreid over de
lichaamswand zitten, boven en onder, als een soort tentzeil
(figuur 2). Het dorsale diafragma ligt net onder het hart in
het achterlijf. Hart en dorsaal diafragma zitten aan elkaar
vast. De spieren die het diafragma in vorm houden, zitten
vast aan de zijwanden van het lichaam. Vanaf de plek van
waaruit ze aan de lichaamswand vastzitten lopen ze in
waaiervorm naar het hart (figuur 3 en figuur 4). Doordat
deze spieren zich van achteren naar voren samentrekken,
net zoals de beweging van de ostia van het hart, helpt het
dorsale diafragma mee om het bloed naar voren te stuwen.

Figuur 5. Schematische voorstelling van de bloedsomloop, met de
werking van het hart en de twee diafragma's. Met toestemming
overgenomen uit Dade, 1977. Anatomy and dissection of the honeybee. International Bee Research Association.
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