
Από τους Σπόγγους στα 
σχιζοκοιλωματικά 

Πρωτοστόμια



Προέλευση Μεταζώων
Την εμφάνιση του ευκαρυωτικού κυττάρου ακολούθησε 

μια διαφοροποίηση σε πολλές διακριτές γενεαλογικές 
γραμμές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

– Πρωτόζωα

– Φυτά

– Μύκητες

– Ζώα

 Τα πολυκύτταρα ζώα ονομάζονται Μετάζωα.



Ποροφόρα

Κνιδόζωα

Δακτυλιοσκώληκες

Πλακόζωα

Εχινόδερμα

Ημιχορδωτά
Μετάζωα

Χορδωτά

Δενδρόγραμμα 
των κύριων 
Φύλων των 
Μεταζώων

Χοανομαστιγωτά (Φύλο Σαρκομαστιγοφόρα) 

Αρθρόποδα

Μαλάκια

Κτενοφόρα



Ποροφόρα

Δακτυλιο-
σκώληκες

Εχινόδερμα

Ημιχορδωτά

Χορδωτά

Αρθρόποδα

Μαλάκια

Κτενοφόρα

Πλατυέλμινθες

Κνιδόζωα

Νημερτίνοι



Χοανομαστιγωτά
Τα Χοανομαστιγωτά (Φύλο 

Σαρκομαστιγοφόρα) είναι
μοναχικά ή αποικιακά 
πρωτόζωα με μαστίγιο το 
οποίο περιβάλλεται από ένα 
κολάρο.



Τα Χοανομαστιγωτά μοιάζουν 
με τα κύτταρα διατροφής των 
σπόγγων (χοανοκύτταρα).

Οι επιστήμονες μελετούν το 
σχηματισμό των αποικιών και 
την κυτταρική επικοινωνία στα 
Χοανομαστιγωτά για να 
κατανοήσουν την εξέλιξη 
(εμφάνιση) των πολυκύτταρων.

Χοανομαστιγωτά



Η θεωρία του αποικιακού μαστιγοφόρου 
προγόνου

 Υπόθεση αποικιακού μαστιγοφόρου – τα μετάζωα προήλθαν 
από προγόνους που χαρακτηρίζονταν από μια κοίλη σφαιρική 
αποικία μαστιγοφόρων κυττάρων.

– Κάθε κύτταρο διαφοροποιήθηκε ώστε να επιτελεί 
διαφορετική λειτουργία.

– Η προγονική αποικιακή μορφή είχε αρχικά ακτινωτή 
συμμετρία όπως αυτή της ελεύθερης προνύμφης των 
Κνιδοζώων.

– Προτάθηκε από τον Haeckel το 1874



Προέλευση Πρωτοζώων

Πως έδωσαν γένεση στα 
μετάζωα;



Η γένεση των Μεταζώων 
από τα Πρωτόζωα

2. Συγκυτιακή υπόθεση

1. Αποικιακή υπόθεση
(συμβίωση μονοκύτταρων οργανισμών του ίδιου είδους)

Πλατυέλμινθας3. Συμβιωτική υπόθεση 
(συμβίωση μονοκύτταρων οργανισμών διαφορετικών ειδών)



Αντιρρήσεις σχετικά με την συγκυτιακή θεωρία:

1) Πουθενά στην οντογένεση δεν λαμβάνει χώρα διεργασία 
σχετική με την κυτταροποίηση

2) Ο βλεφαριδοφόρος πρόγονος δεν εξηγεί την παρουσία 
μαστιγοφόρων κυττάρων σε όλα τα μετάζωα

3) Οι υποστηρικτές της πρέπει να δεχτούν ότι η αρχαιότερη ομάδα 
των μεταζώων είναι οι πλατυέλμινθες (αμφίπλευρη συμμετρία 
αρχαιότερη της ακτινωτής των κνιδοζώων)

Η γένεση των Μεταζώων 
από τα Πρωτόζωα



Φύλο Ποροφόρα
 Οι σπόγγοι, Φύλο Ποροφόρα (ελλην. πόρος+φέρω), είναι 

πολυκύτταροι, εδραίοι, ετερότροφοι οργανισμοί.
Με ακτινωτή ή χωρίς συμμετρία.
 Δεν έχουν όργανα ούτε πραγματικούς ιστούς.
 Λίγα κοινά χαρακτηριστικά με τα άλλα φύλα των Μεταζώων.

Φαίνεται να βρίσκονται έξω από την εξελικτική γραμμή που 
οδηγεί από τα Χοανομαστιγωτά στα άλλα Μετάζωα, γι’ αυτό και 
συχνά ονομάζονται Παράζωα.

 Οι αρτίγονοι σπόγγοι διακρίνονται 
σε 3 ομοταξίες.



Ομοταξία Ασβεστόσπογγοι
 Ασβεστολιθικές βελόνες.

Clathrina canariensis



Ομοταξία Υαλόσπογγοι ή 
Εξακτινελλίδες

 Εξακτινωτές πυριτικές βελόνες.



Ομοταξία Δημόσπογγοι
Πυριτικές (όχι εξακτινωτές) 

βελόνες.
Το 95% το αρτίγονων 

Σπόγγων



Κλαδόγραμμα των Ομοταξιών των 
Σπόγγων

Οι πρώτοι σπόγγοι 
έμοιαζαν με τους 
Ασβεστόσπογγους



Φυλογένεση Σπόγγων και η θέση τους 
στο δέντρο της ζωής

Η πρώτη τους εμφάνιση στο Κάμβριο.
Υπόθεση – οι σπόγγοι προέρχονται από τα 

χοανομαστιγωτά πρωτόζωα.
Ενδείξεις βασισμένες σε ακολουθίες ριβοσωμικού RNA 

υποδεικνύουν τον κοινό πρόγονο χοανομαστιγωτών και 
μεταζώων.
– Οι σπόγγοι και τα Ευμετάζωα είναι αδελφά τάξα με 

τους Σπόγγους να αποκλίνουν πριν τα Ακτινωτά και 
τα Πλακόζωα.



Ακτινωτά Ζώα
Φύλο Κνιδόζωα & Φύλο Κτενοφόρα

– Ακτινωτή συμμετρία
– Διπλοβλαστικοί – 2 σαφή βλαστικά δέρματα 

(εξώδερμα – ενδόδερμα)



Φύλο Κνιδόζωα

Όλα τα ζώα εκτός από 
τους σπόγγους ανήκουν 
στα Ευμετάζωα, τα 
ζώα με πραγματικούς 
ιστούς.



Φύλο Κνιδόζωα: είναι 
μία από τις παλιότερες 
ομάδες στον κλάδο των 
ζώων.
– Απολιθώματα 

ηλικίας 700 εκ. 
χρόνων

Φύλο Κνιδόζωα



Βιολογικές καινοτομίες Κνιδοζώων

– Ακτινωτή συμμετρία
– Γαστραγγειακή κοιλότητα – με ένα μόνο 

άνοιγμα που χρησιμεύει σαν στόμα και σαν 
έδρα

– Εξωκυτταρική πέψη



Κύρια χαρακτηριστικά Κνιδοζώων

 Τα Κνιδόζωα έχουν: 
– Ακτινωτή συμμετρία
– Γαστραγγειακή κοιλότητα – με ένα μόνο άνοιγμα που 

χρησιμεύει σαν στόμα και σαν έδρα
– Ιστούς
– Κνιδοκύτταρα – ειδικά κύτταρα με οργανίδια που 

«τσιμπούν» (νηματοκύστεις).
– Εξωσκελετό ή ενδοσκελετό από χιτινώδη, ασβεστολιθικά 

ή πρωτεϊνικά στοιχεία
– Αγενής αναπαραγωγή με εκβλάστηση ή εγγενής με 

γαμέτες



Ύδρα με αναπτυσσόμενο εκβλάστημα



Συστηματική Κνιδοζώων

 Το φύλο διαιρείται σε 4 κύριες ομοταξίες:
Υδρόζωα Σκυφόζωα Κυβόζωα    Ανθόζωα

Ύδρες Μέδουσες Μέδουσες Ανεμώνες, 
(πολύποδες) Κοράλλια



Ομοταξία Υδρόζωα



Ομοταξία Σκυφόζωα



Ομοταξία Κυβόζωα



Ομοταξία Ανθόζωα



Μία πέμπτη ομοταξία, τα Σταυρόζωα, έχει 
προταθεί.

Συστηματική Κνιδοζώων



Φυλογένεση
Προέλευση ασαφής…
Τα Κνιδόζωα φαίνεται να έχουν προέλθει από ένα 

ακτινοσυμμετρικό, πλανουλοειδή πρόγονο.
Οι τριχοκύστεις που υπάρχουν σε ορισμένα 

Βλεφαριδοφόρα μπορεί να είναι πρόγονοι των 
νηματοκύστεων.



Ακοιλωματικά Αμφίπλευρα 
Ζώα



Αμφίπλευρα

Τα περισσότερα ζώα 
έχουν αμφίπλευρη 
συμμετρία και
τριπλοβλαστική 
ανάπτυξη.



Ακοιλωματικά Αμφίπλευρα Ζώα
Καινοτομίες
 Ζώα στα οποία δεν υπάρχει χώρος ανάμεσα στο πεπτικό 

σωλήνα και στο σωματικό τοίχωμα (ακοιλωματικά).
 Πρωτοστόμιοι
 Είναι ζώα τριπλοβλαστικά– τρεις εμβρυϊκές στοιβάδες 

(εμφάνιση μεσοδέρματος)
 Οργανο-συστηματική βαθμίδα οργάνωσης.
 Κεφαλοποίηση
 Πλήρες πεπτικό, κυκλοφορικό με αίμα και απεκκριτικό 

σύστημα



Φύλο Πλατυέλμινθες

Ζουν στη 
θάλασσα, στα 
γλυκά νερά και 
σε υγρά χερσαία 
περιβάλλοντα.



Τριπλοβλαστικοί

Αμφίπλευροι

Νωτοκοιλιακά πεπλατυσμένο 
σώμα

Ακοιλωματικοί

Απλά αισθητήρια όργανα

Εσωτερική γονιμοποίηση 
(κυρίως μόνοικες μορφές)

Φύλο Πλατυέλμινθες



Συστηματική

Οι Πλατυέλμινθες διαιρούνται σε 4 ομοταξίες:
– Ομοταξία Στροβιλιστικοί – π.χ. πλανάρια

• Δεν είναι μονοφυλετική

– Ομοταξία Τρηματώδεις – παράσιτα Σπονδυλοζώων
– Ομοταξία Μονογενή – παράσιτα ψαριών
– Ομοταξία Κεστώδεις - ταινίες





Ομοταξία Στροβιλιστικοί



Πλανάρια

Ομοταξία Στροβιλιστικοί



Ομοταξία Τρηματώδεις



Ομοταξία Μονογενή



Ομοταξία Κεστώδεις



Ψευδοκοιλωματικά



Ψευδοκοιλωματικά
Ψευδοκοίλωμα σωματική κοιλότητα μεταξύ 

του πεπτικού σωλήνα (προέρχεται από το 
ενδόδερμα) και του σωματικού τοιχώματος 
(προέρχεται από το μεσόδερμα).
– Προέρχεται από το εμβρυϊκό βλαστόκοιλο και όχι 

από πραγματικό κοίλωμα



Βιολογικές καινοτομίες 
Ψευδοκοιλωματικών

Καινοτομίες
– Ψευδόκοιλο.

• Χώρος ανάπτυξης οργάνων.
• Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
• Απλός τρόπος κυκλοφορίας ή διανομής υλικών στο 

σώμα.
• Χώρος αποθήκευσης άχρηστων υλικών.
• Υδροστατικό όργανο.

– Πλήρες πεπτικό με έδρα και στόμα.



1. Τροχοφόρα
2. Γαστερότριχα
3. Κινόρυγχα
4. Θωρακοφόρα
5. Πριαπουλίδια
6. Ακανθοκέφαλα
7. Ενδόπρωκτα
8. Νηματόμορφα
9. Νηματώδεις

Ψευδοκοιλωματικά (9 φύλα)
Τροχοφόρα

Γαστερότριχα

Νηματώδεις

Νηματόμορφα





Μαλάκια



Φύλο Μαλάκια
Φύλο Μαλάκια, περιλαμβάνει τα σαλιγκάρια, τα 

μύδια, τα χταπόδια, τις σουπιές, τα καλαμάρια 
κ.α.



Φύλο Μαλάκια
Καινοτομίες
Πραγματικό κοίλωμα
Ανοικτό κυκλοφορικό με την καρδιά ως αντλία
Ανάπτυξη αναπνευστικών οργάνων
Ανεπτυγμένος οφθαλμός στα Κεφαλόποδα



Τριπλοβλαστικοί
Αμφίπλευροι
Ευκοιλωματικοί
Ανταλλαγή αερίων με όργανα (πνεύμονες, βράγχια)
Ανοικτό κυκλοφορικό σύστημα
Μυώδες πόδι, ξύστρο, μανδυακή κοιλότητα (μανδύας)
Ένας ή δύο νεφροί (μετανεφρίδια)
Νευρικό σύστημα με ζεύγη γαγγλίων
Αισθητήρια όργανα αφής, όσφρησης, γεύσης, ισορροπίας, 
όρασης
Μόνοικες και δίοικες μορφές

Φύλο Μαλάκια



Σώμα Μαλάκιου



Οι ομοταξίες των Μαλακίων
 Οκτώ ομοταξίες Μαλακίων:

– Πολυπλακοφόρα – οι 
χιτώνες

– Γαστερόποδα – σαλιγκάρια 
και γυμνοσαλιγκάρια

– Δίθυρα – Μύδια, στρείδια
– Κεφαλόποδα – χταπόδια, 

καλαμάρια, ναυτίλοι, σουπιές
– Μονοπλακοφόρα
– Σκαφόποδα – δόντια της 

θάλασσας
– Σωληνόγαστροι
– Ουροβοθριωτά



Ομοταξία Πολυπλακοφόρα 



Ομοταξία Σκαφόποδα



Ομοταξία Γαστερόποδα



Ομοταξία Γαστερόποδα
Τρεις υφομοταξίες 

Γαστεροπόδων:
– Οπισθοβράγχια
– Προσωβράγχια
– Πνευμονοφόρα



Ομοταξία Δίθυρα (Πελεκύποδα)



Ομοταξία Κεφαλόποδα



Φυλογένεση

Τα πρώτα Μαλάκια εμφανίστηκαν 
στο Προκάμβριο.

– Η διαφοροποίηση έγινε στις 
αρχές του Καμβρίου.

Πιθανότατα τα Μαλάκια απέκλιναν 
από τη γραμμή που οδήγησε στους 
Δακτυλιοσκώληκες μετά το 
σχηματισμό του κοιλώματος και 
πριν την εμφάνιση της 
μεταμέρειας.



Φυλογένεση
 “Υποθετικός πρόγονος Μαλακίων” 

– Πιθανά στερούνταν κελύφους ή 
μυώδη πόδα.

– Πιθανά μικρός σε μέγεθος
(περίπου 1 mm).

– Πιθανά ένας σκωληκόμορφος 
οργανισμός με μία κοιλιακή 
επιφάνεια που γλιστρούσε.

– Πιθανά διέθετε ραχιαίο μανδύα, 
χιτινώδες επιδερμίδιο και 
ασβεστολιθικά έλυτρα.



Ερώτηση

Η ερώτηση παραμένει: Η μεταμέρεια προήλθε 
ανεξάρτητα στα 3 μεταμερικά τάξα;

Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι έγινε 
πολλές φορές.



Φύλο Δακτυλιοσκώληκες



Φύλο Δακτυλιοσκώληκες

Φύλο Δακτυλιοσκώληκες

– Ομοταξία Πολύχαιτοι

– Ομοταξία Ολιγόχαιτοι

– Ομοταξία Βδελλίδια



Καινοτομίες
Μεταμέρεια
Πολύπλοκο κυκλοφορικό σύστημα
Εξειδίκευση της κεφαλικής περιοχής 

(διαφοροποιημένα όργανα)
Καλά ανεπτυγμένα νεφρίδια

Φύλο Δακτυλιοσκώληκες



Ομοταξία Πολύχαιτοι

Πολύχαιτοι, η 
μεγαλύτερη και 
πιο 
διαφοροποιημένη 
ομοταξία



Ομοταξία Ολιγόχαιτοι

Ολιγόχαιτοι, περιλαμβάνει τους γεωσκώληκες 
και πολλά είδη που ζουν στα γλυκά νερά.



Ομοταξία Βδελλίδια

Τα Βδελλίδια 
περιλαμβάνουν τις 
βδέλλες.
– Κυρίως στα γλυκά νερά 

(λίγες χερσαίες ή 
θαλάσσιες).

– Κοινές στα τροπικά 
κλίματα.





Φυλογένεση

 Οι πολλές ομοιότητες στην αρχική ανάπτυξη 
των Μαλακίων, των Δακτυλιοσκωλήκων και 
των πρωτόγονων Αρθροπόδων υποδηλώνουν 
τη συγγένεια αυτών.
– Τροχοφόρα προνύμφη
– Σπειροειδής αυλάκωση
– Σχιζοκοιλωματικός σχηματισμός 

κοιλώματος





Φύλο Αρθρόποδα
To μεγαλύτερο φύλο 

του Ζωικού Βασιλείου 
(>75% των γνωστών 
ειδών).

Συναντώνται σχεδόν σε 
όλους τους τύπους των 
ενδιαιτημάτων του 
πλανήτη μας



 Τα Αρθρόποδα είναι:
– Πολυκύτταρα
– Πρωτοστόμια
– Αμφιπλευροσυμμετρικά
– Τριπλοβλαστικά
– Ευκοιλωματικά (σχίζοκοιλωματικά)
– Με μεταμέρεια

Φύλο Αρθρόποδα



Γενικά χαρακτηριστικά 
Αρθροπόδων

Η μεγάλη ποικιλία και επιτυχία των 
Αρθροπόδων σχετίζονται με τα εξής:
 Σκληρό χιτινώδη εξωσκελετό
 Μεταμέρεια και 
 Αρθρωτά εξαρτήματα



Βιολογικές καινοτομίες
Έντονη κεφαλοποίηση (γάγγλια και αισθητήρια 

στο κεφάλι)
Πιο εξειδικευμένοι σωμίτες (μεταμερή)
Αρθρωτά εξαρτήματα
Χιτινώδης εξωσκελετός
Τραχείες (ο αποδοτικότερος μηχανισμός αναπνοής 

στα ασπόνδυλα)
Εξειδίκευση πεπτικού σωλήνα

Φύλο Αρθρόποδα



Υποφύλο Τριλοβίτες

Πρωτόγονα αρθρόποδα. Εμφανίστηκαν στο 
Κάμβριο όπου και αφθονούσαν. Έχουν εξαφανιστεί 
εδώ και 200 εκ. χρόνια. 



Οι Τριλοβίτες έχουν τρίλοβο σχήμα σώματος 
με 3 τάγματα:
– Κεφάλη
– Θώρακα
– Πυγίδιο

Υποφύλο Τριλοβίτες



Υποφύλο Χηληκεραιωτά

Χηληκεραιωτά:
Ευρυπτερίδια (έχουν εξαφανιστεί)
Ξιφοσουρίδια
Αράχνες
Ακάρεα
Σκορπιοί
Πυκνογονίδια



Διαθέτουν 6 ζεύγη 
κεφαλοθωρακικών 
εξαρτημάτων:
– Χηληκεραία (1 ζεύγος)

– Ποδοπροσακτρίδες

– 4 ζεύγη βαδιστικών 
ποδιών

– Στερούνται γνάθων και 
κεραιών

Υποφύλο Χηληκεραιωτά



Ομοταξίες:
– Μεροστόματα
– Πυκνογονίδια
– Αραχνίδια

• Τάξη Αράχνες
• Τάξη Σκορπιονίδια
• Τάξη Φαλάγγια
• Τάξη Ακάρεα

Υποφύλο Χηληκεραιωτά



 Το υποφύλο Μονοσκελή 
περιλαμβάνει τις εξής 
ομοταξίες: 
– Χειλόποδα

(σαρανταποδαρούσες)

– Διπλόποδα

– Παυρόποδα

– Σύμφυλα

– Έντομα

Υποφύλο Μονοσκελή



Ομοταξία Χειλόποδα



Ομοταξία Διπλόποδα



Ομοταξία Παυρόποδα



Ομοταξία Σύμφυλα



Ομοταξία Έντομα



Τα μόνα Αρθρόποδα 
που διαθέτουν 2 ζεύγη 
κεραιών

Υποφύλο Καρκινοειδή



Τα Καρκινοειδή 
διαχωρίζονται σε 5 
ομοταξίες.
– Πρόσφατες μοριακές 

φυλογενέσεις δεν 
υποστηρίζουν την  
μονοφυλία όλων των 
ομοταξιών.

Υποφύλο Καρκινοειδή



Φυλογένεση
Προέλευση Αρθροπόδων –
Δακτυλιοσκωλήκων από μια 
κοινή φυλογενετική γραμμή 
κοιλωματικών, μεταμερικών 
Πρωτοστόμιων.

Αρθρόποδα: Μονοφυλετικό 
τάξο!!! (;)
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