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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Συγκριτική Μορφολογία Σπονδυλωτών ασχολείται με την περιγραφή και την
λειτουργική ερμηνεία των χαρακτηριστικών δομών που έχουν αναπτύξει κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης τα σπονδυλωτά. Η ανάλυση και ερμηνεία της δομής γίνεται σε
συνάρτηση τόσο με τις φυλογενετικές σχέσεις (εξέλιξη) όσο και με τις λειτουργικές
διαφοροποιήσεις

που

έχουν

αναπτυχθεί

ως

αποτέλεσμα

περιβαλλοντικών,

φυσιολογικών και ηθολογικών προσαρμογών. Για την μελέτη της Λειτουργικής
Μορφολογίας είναι κατά συνέπεια απαραίτητη η γνώση της Γενικής Ζωολογίας και
της Συγκριτικής Ανατομίας, καθώς επίσης και ειδικές γνώσεις εξελικτικής βιολογίας,
εμβιομηχανικής, φυσιολογίας, οικολογίας και ηθολογίας. Το κατ’ επιλογή μάθημα
της Λειτουργικής Μορφολογίας Σπονδυλωτών απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν
ήδη διδαχθεί Ζωολογία, Φυσιολογία Ζώων και Εξέλιξη. Για την αποφυγή περιττών
επαναλήψεων δίδεται έμφαση στα πλαίσια του μαθήματος στις γενικές αρχές
(οντογένεση και φυλογένεση) και στις προσαρμοστικές εξειδικεύσεις που εμφανίζουν
τα σπονδυλωτά σε συνάρτηση με λειτουργίες όπως, η ομοιόσταση, η αναπαραγωγή, η
διατροφή και η κίνηση (εμβιομηχανική, κινησιολογία).
Η βιβλιογραφία που προτείνεται στους φοιτητές είναι η εξής:
1.

M. Hildebrand, 1995.Analysis of Vertebrate Structure (4th Edition, John
Wiley&Sons, Inc., New York).

2.

K.V. Kardong, 2002. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function,
Evolution (3rd Edition, Mc Graw Hill, Boston).

3.

R. McNeil Alexander, 1995. CD-ROM «How Animals Move»

Κεφάλαιο 1
Γενικές αρχές και Ορισμοί
Τα χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων οργανισμών λέγονται ομόλογα
(homologous) όταν έχουν κοινή καταγωγή. Η κοινή καταγωγή αποδεικνύεται από τα
παλαιοντολογικά ευρήματα, αλλά συνήθως η κοινή εμβρυϊκή προέλευση είναι αρκετή
για τον χαρακτηρισμό δύο δομών ως ομόλογων. Τα ομόλογα όργανα δηλαδή,
προέρχονται από το ίδιο τμήμα του εμβρύου, έχουν κοινά βασικά ανατομικά
χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να μην έχουν την ίδια λειτουργία. Παραδείγματα
ομόλογων δομών είναι (α) τα πόδια της σαύρας και τα πτερύγια του δελφινιού ή (β)
τα φτερά των πουλιών, τα πτερύγια της φώκιας και τα χέρια του ανθρώπου (Εικ. 1).
Τα χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων οργανισμών είναι ανάλογα (analogοus)
όταν εκτελούν την ίδια λειτουργία. Η αναλογία προκύπτει από την εξέταση της
δομής, αλλά επιβεβαιώνεται κυρίως με μελέτες συμπεριφοράς, εμβιομηχανικής και
κινησιολογίας. Τα ανάλογα όργανα μπορεί να είναι και ομόλογα ή να μην έχουν
καμιά κοινή προέλευση (Εικ. 1). Για παράδειγμα (α) τα φτερά των εντόμων και των
πουλιών ή (β) τα πτερύγια των ψαριών και του δελφινιού αποτελούν ανάλογα
όργανα.
Υπολειμματικά ή εκφυλισμένα (vestigial or degenerate) όργανα θεωρούνται αυτά
που δεν φαίνεται να έχουν καμιά λειτουργικότητα, σε αντίθεση με άλλα ομόλογά τους
που βρίσκονται σε λειτουργία Είναι δηλαδή, η δομή εκείνη ενός ζώου, που το
μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η λειτουργικότητα της ελαττώθηκαν σημαντικά σε
σύγκριση με την αντίστοιχη δομή κάποιου προγονικού είδους. Παράδειγμα η
υποτυπώδης πυελική ζώνη σε μερικά φίδια (όπως βόες και πύθωνες) ή στην φάλαινα
(Εικ. 2).
Τα χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων οργανισμών μπορούν να συσχετιστούν
και με βάση την ομοιότητα στην εμφάνιση. Συνήθως τα χαρακτηριστικά που έχουν
παρόμοια εμφάνιση είναι και ανάλογα, και αρκετά συχνά και ομόλογα (Εικ. 1). Αν
δύο δομές έχουν παρόμοια εμφάνιση και είναι και ομόλογες, αλλά όχι ανάλογες, τότε
μία από αυτές έχει υποστεί εξελικτική μετατόπιση της λειτουργίας της. Για
παράδειγμα τα άκρα του πιγκουίνου έχουν κοινή προέλευση (ομόλογα) και παρόμοια
εμφάνιση με τα άκρα των άλλων πτηνών, αλλά διαφορετική λειτουργία (κολύμβηση
αντί για πτήση). Αυτές οι δομές λέμε ότι έχουν υποστεί προπροσαρμογή
(preadaptation).
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Η σχέση μεταξύ επαναλαμβανόμενων, συχνά διαφοροποιημένων, δομών ενός
μεμονωμένου οργανισμού, η οποία καθορίζεται από την ομοιότητα της αναπτυξιακής
τους προέλευσης ονομάζεται σειριακή ομολογία (serial homology). Για παράδειγμα,
oι σπόνδυλοι στην σπονδυλική στήλη, τα δόντια σε μια οδοντοστοιχία, τα βραγχιακά
τόξα στα βράγχια, και οι σωληνίσκοι στα νεφρά των κατώτερων σπονδυλωτών είναι
σειριακά ομόλογες δομές. Τέτοιου είδους δομές εμφανίζουν συνήθως διαβάθμιση: oι
σπόνδυλοι γίνονται μεγαλύτεροι προς την λεκάνη, τα δόντια γίνονται πιο πολύπλοκα
προς το πίσω μέρος του στόματος, τα βράγχια μπορεί να μικραίνουν προς το πίσω
τμήμα της σειράς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των δομών είναι ότι εμφανίζουν
παρόμοια δυναμική για αλλαγή: αν ένας εμβρυϊκός σπόνδυλος που βρίσκεται πίσω
από τα πλευρά τοποθετηθεί πειραματικά κοντά στην λεκάνη έχει την δυνατότητα να
σχηματίσει άρθρωση μαζί της. Επίσης, μια οποιαδήποτε αλλαγή σε ένα οποιοδήποτε
σημείο της δομής, επηρεάζει συνήθως περισσότερα από ένα στοιχεία της σειράς π.χ.
αν ένα δόντι γίνει μεγαλύτερο ή πιο σύνθετο, τα γειτονικά έχουν την ίδια τάση.
Η φυλετική ομολογία (sexual homology), αναφέρεται σε δομές που αν και έχουν
προέλθει από τις ίδιες εμβρυϊκά αρχέγονες δομές, εμφανίζουν φυλετικό διμορφισμό.
Για παράδειγμα η ωοθήκη είναι το φυλετικό ομόλογο των όρχεων και η κλειτορίδα
του πέους.
Αναγνώριση και χαρακτηρισμός της ποικιλότητας
Η μορφολογία στην προσπάθεια της να χαρακτηρίσει τα ομόλογα και ανάλογα
χαρακτηριστικά και να κατανοήσει την σχέση μορφής-λειτουργίας, χρειάζεται να
μελετήσει και τους παράγοντες εκείνους (οικολογικούς, δομικούς, ηθολογικούς,
γενετικούς) που συντελούν στην ποικιλότητα των δομών. Οι περισσότεροι
χαρακτήρες ποικίλλουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Υπάρχουν όμως και
χαρακτήρες που συνδέονται μέσω της ποικιλότητας. Για παράδειγμα σε κάποια
θηλαστικά, ένα άτομο που έχει εξαιρετικά υψηλή μύλη δοντιού είναι πολύ πιθανό να
έχει και υπερμεγέθεις προγομφίους καθώς και πολύ μακρύ σαγόνι. Οι δομές που
εμφανίζουν σχετικά μεγάλη ποικιλότητα μεταξύ των ατόμων ενός είδους μπορεί να
έχουν μικρή σημασία για την ερμηνεία της μορφής. Για παράδειγμα το στέρνο μπορεί
να είναι πλατύτερο ή μακρύτερο μεταξύ των ατόμων ενός είδους χωρίς καμιά
επίπτωση στη λειτουργία. Αντίθετα, δομές που δεν εμφανίζουν έντονη ποικιλότητα
μπορούν να μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για την λειτουργία τους όσο
και τις συνήθειες του είδους, π.χ. οι γομφίοι ή η ποδοκνημική άρθρωση
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(αστράγαλος). Επίσης, η μελέτη πολύπλοκων δομών, αν και δυσκολότερη σε σχέση
με απλούστερες, είναι πιθανό να μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τρόπο
ζωής και τις συνήθειες ενός οργανισμού (π.χ. τα πλευρά είναι πολύ απλές δομές για
να κρύβουν μεγάλα μυστικά, ενώ το κρανίο έχει τόσες λειτουργίες και τόσα οστά που
μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορία και τις συνήθειες του οργανισμού).
Επίσης, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται και να προσδιορίζεται η ποικιλότητα που
παρουσιάζουν τα άτομα του πληθυσμού ενός είδους λόγω φύλου (φυλετικός
διμορφισμός), σταδίου ανάπτυξης, ηλικίας ή μεγέθους έτσι ώστε να αποφεύγονται
λανθασμένες ερμηνείες και συμπεράσματα (π.χ. διαφορετικό είδος ή διαφορετικό
προσαρμοστικό χαρακτηριστικό).
Ο φυλετικός διμορφισμός σχετίζεται συνήθως με το γεννητικό σύστημα
(γονάδες,

γοναδικούς

αγωγούς,

εξωτερικά

γεννητικά

όργανα,

σεξουαλικά

εξαρτήματα). Οι διαφορές στα εξωτερικά γεννητικά όργανα μπορεί να είναι
περισσότερο εμφανείς σε κάποιο συγκεκριμένο στάδιο του αναπαραγωγικού κύκλου,
λόγω αλλαγών στο μέγεθος, τη θέση, τον χρωματισμό, τις εκκρίσεις ή την αγγειακή
υπεραιμία. Υπάρχουν όμως και διακριτές διαφορές που δεν σχετίζονται με το
γεννητικό σύστημα, αλλά με τον ρόλο των δύο φύλων και την συμπεριφορά. Για
παράδειγμα διαφορές στον χρωματισμό, την ποσότητα και την κατανομή των λεπιών,
τα φτερά ή το τρίχωμα, διαφορές στην αρχιτεκτονική της λεκάνης καθώς και στη
παρουσία ή ανάπτυξη εξαρτημάτων όπως λοφία, κεντριά, κέρατα, χαυλιόδοντες, και
οσμηγόνοι αδένες. Ο αυξητικός ρυθμός και το μέγεθος του σώματος εμφανίζουν
συχνά φυλετικό διμορφισμό. Τα αρσενικά έχουν συνήθως τραχύτερο και βαρύτερο
σκελετό. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν διαφορές στο μυϊκό και αγγειακό σύστημα,
στον εγκέφαλο και στην υπόφυση.
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Πτερύγιο
Θαλάσσιας
δελφινιού
χελώνας

Ομόλογα, Μη ανάλογα
Διαφορετική εμφάνιση

Ομόλογα, Ανάλογα
Παρόμοια εμφάνιση
Πτέρυγες
πιγκουίνου
χελιδονιού

Γλώσσα βατράχου

Γλώσσα
σαλαμάνδρας

Κοινή καταγωγή
Διαφορετική Λειτουργία
Παρόμοια εμφάνιση

*Ομόλογα, Ανάλογα
Διαφορετική εμφάνιση

**Διαφορετική καταγωγή
Ανάλογα
Διαφορετική εμφάνιση

Πτερύγιο
κυπρίνου
δελφινιού

Διαφορετική καταγωγή
Διαφορετική λειτουργία
Παρόμοια εμφάνιση

Διαφορετική προέλευση
Ανάλογα
Παρόμοια εμφάνιση
Εικ. 1. Παραδείγματα δομών σπονδυλωτών που έχουν κοινή καταγωγή (ομολογία), λειτουργία
(αναλογία) και εμφάνιση (gecko: Ptychozoon, tree frog: Hyla, *οι γλώσσες είναι ομόλογες, αλλά όχι
και οι μηχανισμοί εκτίναξης, **και οι δύο προέρχονται από το δέρμα, αλλά από διαφορετικά
τμήματα)(από Hildebrand, 1995).
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Πολλά χαρακτηριστικά εμφανίζουν έντονη ποικιλότητα που σχετίζεται με την
ηλικία. Ο σχηματισμός διαδοχικών δακτυλίων σε σκληρούς ιστούς (λέπια και
ωτόλιθοι στα ψάρια, οι μπαλένες και το ακουστικό έμβολο στις φάλαινες, η οδοντίνη
και η οστέινη ουσία των δοντιών στα θηλαστικά) πολλές φορές αντανακλά με μεγάλη
ακρίβεια τις περιόδους βραδείας ή ταχείας αύξησης, δίνοντας σημαντικές
πληροφορίες για τον οργανισμό. Οι σκληροί ιστοί σχετίζονται με την ηλικία και με
άλλους τρόπους: π.χ. τα κέντρα οστεοποίησης του αναπτυσσόμενου οστού
εμφανίζονται με τακτική διαδοχή, οι διάφοροι τύποι δοντιών των θηλαστικών
αποπίπτουν και αναπληρώνονται από άλλα σε διαφορετική αλλά συγκεκριμένη
ηλικία, οι επιφύσεις στα άκρα των μακρών οστών αρθρώνονται με τις διαφύσεις σε
καθορισμένο χρόνο.
Εξέλιξη και προσαρμογή
Όλα τα ζώα δείχνουν κάποια σταθερότητα ως προς τη μορφή και κατά κάποιο
τρόπο η μορφή τους είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος
όπου ζουν. Κάθε οργανισμός προσαρμόζεται σε ή εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο
τρόπο ζωής σε ένα συγκεκριμένο ενδιαίτημα. Σύμφωνα με την κλασσική θεωρία της
εξέλιξης η ποικιλομορφία και ο συνεχής ανταγωνισμός ανάμεσα στα άτομα του ίδιου
είδους δημιουργούν ομάδες με ευνοϊκότερα ή δυσμενέστερα ως προς την επιβίωση
χαρακτηριστικά. Τα άτομα με τα ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά έχουν περισσότερες
πιθανότητες να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν μεταβιβάζοντας έτσι τα
χαρακτηριστικά τους, που γενιά με γενιά, επιλέγονται. Η επιλογή των ευνοϊκών
χαρακτηριστικών (φυσική επιλογή) οφείλεται στις φυσικές συνθήκες, στην
διαθεσιμότητα της τροφής, στο ζωτικό χώρο, στους ανταγωνιστές, δηλαδή στο
φυσικό και βιολογικό περιβάλλον. Έτσι, τα προσαρμοστικά γνωρίσματα είναι δομικά
και ηθολογικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στην επιβίωση του είδους μέσω
της φυσικής επιλογής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα χαρακτηριστικά είναι
βέλτιστα προσαρμοσμένα ή ακόμη ότι όλα είναι άμεσα πλεονεκτικά. Ένα
χαρακτηριστικό

μπορεί

να

είναι

έτσι,

απλά

λόγω

συμβιβασμού

μεταξύ

ανταγωνιστικών επιλεκτικών πλεονεκτημάτων ή σαν αποτέλεσμα του μεγέθους του
σώματος ή γιατί η αναπτυξιακή διαδικασία δεν μπόρεσε να δώσει μια καλύτερη λύση,
ή από γενετικούς παράγοντες. Με άλλα λόγια, η ίδια επιλεκτική διαδικασία μπορεί να
δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε διαφορετικούς πληθυσμούς (π.χ. γειτονικά
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νησιά) ή μπορεί να μην υφίσταται καμία επιλεκτική πίεση (π.χ. υπολειμματικά
όργανα).

Φάλαινα (19 m)

Πυελική ζώνη (41 cm)

Mηρός (4 cm)

Εικ. 2. Παράδειγμα υπολειμματικής δομής: πυελική ζώνη και οστό φάλαινας (από Hildebrand,
1995).

Η ερμηνεία της δομής μπορεί να ειδωθεί μόνο μέσα στα πλαίσια της εξελικτικής
διαδικασίας. Εξειδικευμένες δομές είναι οι δομές αυτές που έχουν τροποποιηθεί για
να εκτελέσουν περιορισμένες λειτουργίες με μεγάλη αποτελεσματικότητα, ενώ
γενικευμένες δομές είναι αυτές που μπορούν να εκτελούν ευρύτερες λειτουργίες. Οι
εξειδικευμένες δομές (π.χ μπαλαίνες) είναι πολύ ικανοποιητικές για την εξυπηρέτηση
της συγκεκριμένης λειτουργίας που εκτελούν (π.χ. όσο υπάρχει krill), αλλά είναι πολύ
δύσκολο να προσαρμοστούν, όταν χρειαστεί, σε μια καινούργια λειτουργία. Οι
γενικευμένες δομές αν και μπορεί να έχουν λιγότερη εξελικτική πίεση για αλλαγές
(λόγω του ότι είναι κατάλληλες για πολλές λειτουργίες), έχουν και μεγαλύτερη
ικανότητα για αλλαγή και με αυτό το τρόπο μπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση
όταν χρειαστεί. Για παράδειγμα, το αρχέγονο πενταδάκτυλο πόδι εξειδικεύτηκε σε
όργανο κολύμβησης, εκτίναξης, πτήσης, σύλληψης κλπ.
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Όταν ένα είδος χρειάζεται να προσαρμοστεί σε αλλαγές που συμβαίνουν πολύ
γρήγορα, δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να αναπτύξει ένα πλήρες νέο
χαρακτηριστικό γνώρισμα. Για να μπορέσει να επιβιώσει χρειάζεται να βασιστεί στην
επέκταση ή τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του.
Έτσι η φυσική επιλογή μπορεί να «ανακαλύψει» ότι μια δομή που ήταν χρήσιμη για
μια συγκεκριμένη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Τέτοιες
δομές λέμε ότι έχουν υποστεί προπροσαρμογή. Για παράδειγμα, ήταν σχετικά πιο
γρήγορο και απλό να χρησιμοποιηθούν οι φτερούγες κάποιων πτηνών ως όργανα
κολύμβησης αντί πτήσης, από ότι η εξέλιξη των ποδιών (που χρησιμοποιούσαν οι
πρόγονοι των πτηνών για βάδιση) σε φτερούγες.
Δύο ή περισσότερες ομάδες ζώων μπορεί να διαθέτουν παρόμοιους ή ταυτόσημους
μορφολογικούς χαρακτήρες (φαινοτυπικά χαρακτηριστικά), τους οποίους δεν έχουν
κληρονομήσει από κοινό πρόγονο. Η κατάσταση αυτή καλείται ομοπλασία
(homoplacy). H διαδικασία αυτή περιλαμβάνει: τη σύγκλιση, την παράλληλη εξέλιξη
και την εξελικτική αντιστροφή. Η παράλληλη εξέλιξη (parallelism) είναι η
ανεξάρτητη εξέλιξη σε συγγενικές γενεαλογικές γραμμές παρόμοιων ή ταυτόσημων
χαρακτηριστικών. Η εμφάνιση ή διατήρηση των όμοιων χαρακτηριστικών αποδίδεται
στην επιλεκτική δράση παρόμοιων αλλά απόμακρων περιβαλλόντων, πάνω στο κοινό
γενετικό υπόβαθρο, και έχει σαν αποτέλεσμα παρόμοια ζώα που έχουν ίδιες
λειτουργικές ανάγκες να εξελίσσουν παρόμοιες δομικές προσαρμογές. Η διαδικασία
αυτή έχει ως αποτέλεσμα δύο ή περισσότερα είδη, που δημιουργήθηκαν στο
παρελθόν από κοινό πρόγονο, να εξελίσσονται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να
αποκλίνουν ή να συγκλίνουν. Για παράδειγμα ο αρουραίος (kangaroo rat) της Ν.Δ.
Αμερικής (Dipodomys) και τα jerboas (Dipus) της Αφρικής και της Ασίας που
ανήκουν σε διαφορετικές υποτάξεις, εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως τα
μακρά πίσω και τα κοντά πρόσθια άκρα, η άτακτη μελαψή γούνα, η επιμήκης ουρά με
άσπρο τελείωμα, οι ευμεγέθεις οφθαλμοί και οι συμπαγείς αυχενικοί σπόνδυλοι (Εικ.
3). Άλλο παράδειγμα παράλληλης εξέλιξης είναι οι χρυσομυγαλές (Amblysomus) της
Ν. Αφρικής και τα μαρσιποφόρα της Αυστραλίας (Notoryctes) που μοιάζουν με
ασπάλακες. Αν και ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις (χρυσομυγαλές: τάξη
εντομοφάγα, οικογένεια Chrysochloridae, Notoryctes: τάξη μαρσιποσαρκοφάγα,
οικογένεια Notoryctιdae), έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως, υπολειπόμενους
οφθαλμούς, απουσία του έξω ωτός, πρόσθια άκρα με ισχυρούς όνυχες κ.α.
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Η συγκλίνουσα εξέλιξη (convergence) είναι η εξελικτική ανάπτυξη παρόμοιων
φαινοτυπικών χαρακτηριστικών σε μη συγγενή τάξα συνήθως από διαφορετικά
προηγούμενα χαρακτηριστικά ή μέσω διαφορετικών εξελικτικών οδών. Έτσι διάφορα
ζώα, αν και έχουν πολύ μακρινούς φυλογενετικούς προγόνους και έντονα
διαφορετικό γονότυπο εμφανίζουν πολλές μορφολογικές ομοιότητες επειδή ζουν σε
παρόμοιους βιότοπους ή καταλαμβάνουν παρόμοια θέση στα οικοσυστήματα.
Κλασσικά παραδείγματα συγκλίνουσας εξέλιξης είναι (α) η χαρακτηριστική
ομοιότητα μεταξύ του καρχαρία, του ιχθυοσαύρου και του δελφινιού (Εικ. 3) και (β)
μεταξύ πτηνών και ιπτάμενων ερπετών.
Η δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων ειδών από μια κοινή προγονική μορφή, λόγω
οικολογικής εξειδίκευσης καλείται προσαρμοστική διάσπαση (adaptive radiation).
Το φαινόμενο αυτό θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διεργασίες της εξέλιξης μια
και σ’ αυτή αποδίδεται η διαφοροποίηση πολλών μεγάλων ομάδων όπως π.χ. τα
πλακουντοφόρα θηλαστικά, τα μαρσιποφόρα, τα αμφίβια κ.α.
Μορφή και Λειτουργία
Η μορφή και η λειτουργία είναι στενά συνδεδεμένες και σύμφωνα με την
κλασσική θεωρία της εξέλιξης, η λειτουργία «προηγείται» της δομής και παρέχει το
επιλεκτικό πλεονέκτημα που οδηγεί σε αλλαγές στην μορφή. Όμως, η μορφή μπορεί
να προηγείται της λειτουργίας και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν στην εμβρυολογία
(π.χ. οι πνεύμονες σχηματίζονται πριν χρησιμοποιηθούν) και στην εξέλιξη (π.χ. η
χρήση των φτερούγων διαφόρων πτηνών σαν όργανα κολύμβησης).
Γενικά, οι αρχές που σχετίζονται με την εξέλιξη και την μορφολογία είναι οι εξής
(Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 1985):
•

Αρχή της συνέχισης των δομών: όλες οι δομές, όσο μοναδικές και αν
εμφανίζονται σε απομονωμένα εξελικτικά στάδια, έχουν προέλθει από άλλες
δομές μετά από αλλαγές.

•

Αρχή της χρήσης και αχρηστίας: όταν ατονήσει η πρωταρχική λειτουργία που
εξυπηρετεί μια δομή, τότε η δομή αυτή είτε εξαφανίζεται, είτε προσαρμόζεται
και χρησιμοποιείται σε μια άλλη λειτουργία.

•

Κανόνας του Cope: σε μια εξελικτική σειρά παρατηρείται κατά τη μετάβαση
από προγονικές σε πιο τελειοποιημένες μορφές, σταδιακή αύξηση του
μεγέθους (και των αναλογιών) του σώματος.
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Συγκλίνουσα εξέλιξη

Παράλληλη εξέλιξη
Kangaroo
rat
Jerboa

Καρχαρίας

Ιχθυόσαυρος

Δελφίνι

Θηλαστικά
Πρωτόγονα τρωκτικά

Ερπετά

Πρωτόγονα εντομοφάγα
Χονδριχθύες
Αναψιδωτά (stem reptiles)

Άγναθα

Εικ. 3. Παράλληλη και συγκλίνουσα εξέλιξη. Δύο επιλεκτικοί μηχανισμοί που έχουν σαν
αποτέλεσμα παρόμοια ζώα με τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες να αναπτύξουν παρόμοιες δομικές
προσαρμογές (από Hildebrand, 1995).

Κεφάλαιο 2
Χαρακτηριστικά, καταγωγή και ταξινόμηση των σπονδυλωτών
Το φύλο των χορδωτών στο οποίο ανήκουν τα ουροχορδωτά, τα κεφαλοχορδωτά
και τα σπονδυλωτά, είναι το πολυπληθέστερο των δευτεροστομίων και το πιο
πρόσφατο

σε

γεωλογικές

διαπλάσεις.

Ενώ

για

τα

ασπόνδυλα

υπάρχουν

παλαιοντολογικά δεδομένα 1,600 εκατομμυρίων χρόνων, για τα σπονδυλωτά μόνο
500 εκατομμυρίων χρόνων. Τα χορδωτά είναι αμφιπλευροσυμμετρικά ζώα με πλήρη
πεπτική συσκευή και με δευτερογενή εντεροκοιλωματική περισπλαχνική κοιλότητα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των χορδωτών είναι (Εικ. 4):
1.

Η παρουσία νωτοχορδής, τουλάχιστο στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια. Η

νωτοχορδή είναι η πρώτη σκελετική δομή για τη στήριξη του σώματος και
προέρχεται από το αρχέντερο. Στα έμβρυα έχει τη μορφή ενός λεπτού ραβδίου που
αποτελείται από κύτταρα με χαρακτηριστική κοιλωματική δομή και περιβάλλεται από
συνδετικό ιστό. Η δομή αυτή βρίσκεται κοιλιακά του νευρικού σωλήνα και ραχιαία
του εντέρου, και στον αμφιοξύ και τους κυκλόστομους διατηρείται σε όλα τα στάδια
της οντογένεσης, ως ο κύριος σκελετικός άξονας. Στους ιχθείς, τα αμφίβια, τα ερπετά,
τα πτηνά και τα θηλαστικά, η νωτοχορδή αντικαθίσταται πλήρως ή μερικώς από την
σπονδυλική στήλη.
2.

Η παρουσία της νωτιαίας κοίλης νευρικής χορδής, που προέρχεται από το

εξώδερμα. Η δομή αυτή υπάρχει και στα ημιχορδωτά, αλλά σε αυτά η κεντρική
κοιλότητα (νευρόκοιλο) δεν είναι συνεχής και το νευρικό σύστημα είναι διάχυτο. Ο
νευρικός σωλήνας συνήθως διακρίνεται σε μια εκτεταμένη πρόσθια περιοχή
(εγκεφαλική φύσιγγα: αμφιοξύς, κεφαλοχορδωτά, εγκέφαλος: σπονδυλωτά) και στο
νωτιαίο μυελό που εκτείνεται κατά μήκος του κορμού. Στα ενήλικα ουροχορδωτά
(χιτωνόζωα) ο νωτιαίος μυελός και η εγκεφαλική φύσιγγα εκφυλίζεται και μένει ένα
νευρικό γάγγλιο, ενώ στους κυκλόστομους και τα υπόλοιπα σπονδυλωτά ο εγκέφαλος
και ο νωτιαίος μυελός διατηρούνται και προστατεύονται από τα οστά του άνω
τμήματος του κρανίου και τα νευρικά τόξα των σπονδύλων αντίστοιχα.
3.

Η παρουσία φαρυγγικών ή βραγχιακών σχισμών. Οι σχισμές αυτές

εμφανίζονται κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη στα ημιχορδωτά και τα χορδωτά και στη
συνέχεια στα πιο πρωτόγονα υδρόβια χορδωτά αποτελούν τροφικές δομές ενώ στα
πλέον ανεπτυγμένα αναπνευστικές δομές. Στην πλειονότητα των μη υδρόβιων
ενήλικων ατόμων οι βραγχιακές σχισμές εξαφανίζονται. Στα τετράποδα από τους
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φαρυγγικούς σάκους σχηματίζονται διάφορες δομές όπως η Ευσταχιανή σάλπιγγα, η
κοιλότητα του μέσω αυτιού, η αμυγδαλή, και οι παραθυρεοειδείς αδένες.
4. Η ύπαρξη μεταεδρικής ουράς (εκτός των ενήλικων ουροχωρδωτών).
Άλλο χαρακτηριστικό των χορδωτών (εκτός των ουροχορδωτών) είναι η τάση να
έχουν τα αισθητήρια τους όργανα συγκεντρωμένα στο κεφάλι (κεφαλοποίηση) και ο
μεταμερισμός που παρατηρείται σε διάφορες σωματικές δομές.
Τα σπονδυλωτά είναι τριπλοβλαστικά ζώα, προέρχονται δηλαδή από έμβρυα που
έχουν τρία βλαστικά στρώματα (εξώδερμα, μεσόδερμα και ενδόδερμα). Τα κύρια
χαρακτηριστικά των σπονδυλωτών (εκτός της παρουσίας νωτοχορδής, νευρικού
σωλήνα, φαρυγγικών σχισμών, και μεταεδρικής ουράς) είναι:
•

Η αμφίπλευρη συμμετρία, η κεφαλοποίηση, και το χαρακτηριστικό σωματικό

πλάνο που διακρίνεται στην κεφαλή, (αυχένα), τον κορμό και την ουρά. Επίσης, η
ανεπτυγμένη περισπλαχνική κοιλότητα,

που συνήθως παρεμβάλλεται στο χώρο

μεταξύ του πεπτικού σωλήνα και του εξωτερικού σωματικού τοιχώματος.
•

Το σύστημα των σωματικών περιβλημάτων (επιδερμίδα, δερμίδα, δερματικά

παράγωγα).
•

Ο χαρακτηριστικός ενδοσκελετός που χρησιμεύει για την προστασία των

οργάνων, την στήριξη και την κίνηση.
•

Το ολοκληρωμένο πεπτικό σύστημα (πεπτικοί αδένες, ήπαρ, πάγκρεας).

•

Ο μυώδης διάτρητος φάρυγγας με (κυρίως) αναπνευστική λειτουργία.

•

Η κοιλιακά τοποθετημένη, διαμερισματοποιημένη καρδιά.

•

Το ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα, συνδεδεμένο με τον σκελετό.

•

Το ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα (εγκεφαλονωτιαίο νευρικό, αυτόνομο

συμπαθητικό) και ο εγκέφαλος με τρεις βασικές υποδιαιρέσεις.
•

Τα ανεπτυγμένα αισθητήρια όργανα.

•

Οι ενδοκρινείς αδένες.
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Στόμα3
Κυκλικό όργανο3
Ιστίον3
Περιστοματικές κεραίες
υπερώϊου ιστίου3
•

Κεφαλοποίηση2
(όχι έντονη)

Αμφίπλευρη συμμετρία1

Διάτρητος φάρυγγας2

Απουσία καρδιάς –
κοιλιακή αορτή3

Νωτιαία κοίλη νευρική
χορδή2

Νωτοχορδή2

Παρουσία Κοιλώματος1

Ηπατική
εκπτύχωση3

Μυομερίδια3

Γεννητικοί αδένες3
Μεταπλευρικές
πτυχές3

Τρία Βλαστικά Δέρματα1

Πλήρης πεπτική συσκευή1
Ραχιαίο και κοιλιακό πτερύγιο3

Έδρα προερχόμενη από
τον βλαστοπόρο1

Μεταεδρική ουρά2

Εικ. 4. Εσωτερική δομή αμφιοξύ. 1: χαρακτηριστικά των δευτεροστομίων,
2: χαρακτηριστικά των σπονδυλωτών, 3: χαρακτηριστικά των κεφαλοχορδωτών
(από Hildebrand, 1995).
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Προέλευση των χορδωτών
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απολιθώματα μεταξύ των οστρακόδερμων και των
υπόλοιπων ζωικών ομάδων καθιστά δύσκολη την ακριβή απάντηση ως προς την
προέλευση των χορδωτών. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί υποθέσεις για την
καταγωγή τους από τα αρθρόποδα και τους δακτυλιοσκώληκες (Eικ. 5) ή τα
εχινόδερμα (Εικ. 6).
Ο Geoffroy Saint-Hillaire, ανέπτυξε το 1882 τη θεωρία της προέλευσης των
χορδωτών από τα αρθρόποδα βασιζόμενος στη ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών,
όπως: (1) η παρουσία μεταμέρειας, (2) η διάκριση και παρόμοια χωροθέτηση
(localization) σε πρόσθιο και οπίσθιο εγκέφαλο, (3) το παρόμοιο, αλλά ανάστροφο,
σωματικό πλάνο (με αναστροφή δηλαδή του βασικού σωματικού πλάνου των
δακτυλιοσκωλήκων - αρθροπόδων παράγεται το βασικό πλάνο των χορδωτών αφού η
νευρική χορδή τοποθετείται τώρα ραχιαία του εντέρου) (Εικ. 5α). Η ανάπτυξη αυτής
της θεωρίας ξεκινά με τους ναύπλιους των καρκινοειδών και άλλων αρθρόποδων που
κολυμπούν με τα πόδια τους προς τα πάνω και πίσω κάτω. Μέσω μεταβατικών
μορφών, θεώρησε ότι αυτές οι αλλαγές οδήγησαν στα σπονδυλωτά (Εικ. 5β).
…Και ο αντίλογος: οι περισσότερες ομοιότητες οφείλονται σε αναλογία και όχι σε
ομολογία:
(1) Η μεταμέρεια του εξωσκελετού των αρθροπόδων δεν έχει σχέση με τη
μεταμέρεια των μυομερών των χορδωτών,
(2) Η νευρική χορδή στα αρθρόποδα είναι συμπαγής και όχι κοίλη όπως στα
χορδωτά και αναπτύσσεται εμβρυολογικά με διαφορετικό τρόπο,
(3) Τα αρθρόποδα είναι πρωτοστόμια, ενώ τα χορδωτά δευτεροστόμια, άρα
υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές στον τρόπο σχηματισμού του κοιλώματος, της
προέλευσης του μεσοδέρματος, του μοντέλου των αυλακώσεων, και του άξονα
συμμετρίας.
(4) Το στόμα και η έδρα των σπονδυλωτών είναι τοποθετημένα κοιλιακά. Αν
δεχτούμε την αναστροφή τότε το στόμα και η έδρα θα έπρεπε να μεταναστεύσουν
στην κοιλιακή πλευρά ή να δημιουργηθούν εκ νέου (νεοσχηματισμός).
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Αρθρόποδα

Ιχθύες
Αμφίβια
Θηλαστικά
(α)

(β)

Εικ. 5. Προέλευση των χορδωτών από δακτυλιοσκώληκες και αρθρόποδα
(Geoffroy Saint-Hillaire, 1882) (από W. Patten, The evolution of the Vertebrates and
their kin, 1912. Philadelphia: P. Blakiston’s Son & Co).

Εικ. 6. Προέλευση των χορδωτών από εχινόδερμα (W. Garstang, 1984)
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Τόσο τα εχινόδερμα όσο και τα χορδωτά είναι δευτεροστόμια που εμφανίζουν
ομοιότητες στον τύπο αυλάκωσης και στο σχηματισμό του μεσοδέρματος και της
σωματικής κοιλότητας. Οι νύμφες των εχινοδέρμων είναι αμφιπλευροσυμμετρικές
και εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με τις προνύμφες (τορνάρια) των ημιχορδωτών.
Λόγω αυτών των ομοιοτήτων ο Garstang πρότεινε την θεωρία ότι τα χαρακτηριστικά
των χορδωτών πρωτοεμφανίστηκαν στην νύμφες των εχινοδέρμων. Οι νύμφες
χαρακτηρίζονται από έναν απλό πεπτικό σωλήνα και από δύο κροσσωτές λωρίδες που
εξυπηρετούν την κίνηση (circumoral ciliated band) και την διατροφή (ciliated adoral
band). Από την ραχιαία μετακίνηση και ένωση της λωρίδας των κινητικών
βλεφαρίδων και της υποκείμενης νευρικής οδούς σχηματίστηκε η νωτιαία νευρική
χορδή (dorsal nerve cord) των χορδωτών. Από την λωρίδα των διατροφικών
βλεφαρίδων σχηματίστηκε το ενδόστυλο των χορδωτών (Εικ. 6).
Όμως τα ενήλικα εχινόδερμα δεν εμφανίζουν ομοιότητες με τον πιθανό κοινό
πρόγονο των χορδωτών. Επίσης, αν και τα ημιχορδωτά είναι πιο κοντά στα χορδωτά
από ότι στα εχινόδερμα, δομές όπως αυτή του κυκλοφορικού τους συστήματος, η
προβοσκίδα (πρόσωμα) και το μεσόσωμα δύσκολα θα μπορούσαν να εξελιχθούν στο
σωματικό πλάνο των χορδωτών. Παρομοίως, τα ενήλικα ουροχορδωτά έχουν
απολέσει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χορδωτών (νωτοχορδή, νευρική
χορδή, κοίλωμα) και έχουν αναπτύξει πολύ εξειδικευμένες δομές (π.χ. χιτώνας,
σίφωνες). Έτσι είναι σήμερα παραδεκτό ότι τα σπονδυλωτά εμφανίζουν μεγαλύτερη
συγγένεια με τα κεφαλοχορδωτά παρά με τα ουροχορδωτά, και ότι από τα συγγενή
φύλα τα ημιχορδωτά είναι πλησιέστερα στα εχινόδερμα.
Είναι πολύ πιθανό ότι τα εχινόδερμα, τα ημιχορδωτά και τα χορδωτά να προήλθαν
από μια κοινή προγονική γραμμή πριν από περίπου 600 εκμ. χρόνια (Εικ. 7, 8).
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Κρανίο, εγκέφαλος με περιοχές, διαμερισματοποιημένη καρδιά, οφθαλμοί και αυτιά
Μεταμερισμός
Νωτοχορδή1, νωτιαία κοίλη νευρική χορδή, ουρά1, κλειστό
καρδιοαγγειακό σύστημα
Φαρυγγικές σχισμές
Έδρα προερχόμενη από τον βλαστοπόρο, τρία βλαστικά δέρματα,
αμφίπλευρη συμμετρία1, παρουσία κοιλώματος, ενδοσκελετός,
πλήρες πεπτικό σύστημα

Εικ. 7. Φυλογενετικές σχέσεις των χορδωτών και των πλησιέστερων συγγενών
τους (1τουλάχιστο στις νύμφες) (από Hildebrand, 1995).

Κράνια
Ημιχορδωτά

Κεφαλοχορδωτά
Ζ
Ουροχορδωτά
Ε

Ευχορδωτά
Γ

Δ

Χορδωτά
Β
Α

Εικ. 8. Κλαδόγραμμα προέλευσης των σπονδυλωτών. Τα Α-Ε δηλώνουν κλάδους
του δενδρογράμματος με διαφορετικά χαρακτηριστικά (synapomorphies). O
ανεπίσημος όρος πρωτοχορδωτά περιλαμβάνει τα Ουροχορδωτά και τα
Κεφαλοχορδωτά.
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Χαρακτηριστικά των Ημιχορδωτών και Χορδωτών (Α στο διάγραμμα της Εικ.
8)
1. Παρουσία φαρυγγικών σχισμών.
Χαρακτηριστικά των Χορδωτών (Β στο διάγραμμα της Εικ. 8)
1. Παρουσία της νωτιαίας κοίλης νευρικής χορδής μόνο στην ουρά των νυμφών.
2. Παρουσία νωτοχορδής μόνο στην ουρά των νυμφών.
3. Μυώδης ουρά και παρουσία σχετικών νεύρων πίσω από την έδρα (δηλαδή
μεταεδρική ουρά).
4. Παρουσία ενδόστυλου (ομόλογη δομή με τον θυρεοειδή αδένα)
Χαρακτηριστικά των Ευχορδωτών (Γ στο διάγραμμα της Εικ. 8)
1. Μυώδης ουρά και σχετικά νεύρα με μεταμέρεια.
2. Παρουσία σωμιτών.
3. Παρουσία πεπτικής απόληξης (ομόλογη δομή με το συκώτι).
4. Παρουσία κυκλοφορικού συστήματος, με ραχιαία και κοιλιακή αορτή.
5. Νευρικός σωλήνας διαφοροποιημένος σε φαιά και λευκή ουσία.
6. Παρουσία νωτιαίας κοίλης νευρικής χορδής κατά μήκος όλου του σώματος.
7. Παρουσία νωτοχορδής κατά μήκος όλου του σώματος.
Χαρακτηριστικά των Ημιχορδωτών (Δ στο διάγραμμα της Εικ. 8)
Σώμα που διακρίνεται σε 3 περιοχές: προβοσκίδα ή πρόσωμα, περιλαίμιο ή
μεσόσωμα και κορμό ή μετάσωμα.
1. Παρουσία στομοχορδής (προστοματικό εντερικό εγκόλπωμα)
Τα

ημιχορδωτά

είναι

αποκλειστικά

αμφιπλευροσυμμετρικοί

θαλάσσιοι

οργανισμοί που ζουν βυθισμένα στην ιλύ ή μεταξύ των βράχων και των φυτών. Τα
ημιχορδωτά περιλαμβάνουν δύο ομάδες, τα εντερόπνευστα και τα πτεροβράγχια.
Χαρακτηριστικά των Ουροχορδωτών (Ε στο διάγραμμα της Εικ. 8)
Τα ουροχορδωτά (περίπου 2,000 είδη) είναι θαλάσσιοι οργανισμοί που ζουν
ελεύθερα ή προσκολλημένα. Μόνο τα νυμφικά στάδια εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά
των χορδωτών, ενώ μετά τη μεταμόρφωση στα ενήλικα άτομα εξαφανίζεται με
φαγοκυττάρωση η νωτοχορδή και οι μύες της ουράς. Επίσης στο τέλειο άτομο το
ουραίο μεσόδερμα μεταναστεύει στον κορμό και απορροφάται, εξαφανιζομένου έτσι
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του περιβλήματος της ουράς. Το σώμα τους περιβάλλεται από ένα περίβλημα, το
χιτώνα. Τα ουροχορδωτά περιλαμβάνουν τρεις ομοταξίες, τα ασκίδια, τα σαλποειδή
και τους κωπηλάτες.
Χαρακτηριστικά των Κεφαλοχορδωτών (Ζ στο διάγραμμα της Εικ. 8)
Τα κεφαλοχορδωτά περιλαμβάνουν 30 είδη θαλάσσιων οργανισμών (αμφίοξοι)
που ζουν σε τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές και ανευρίσκονται
συνήθως

χωμένα

με

στην

άμμο.

Το

κυριότερο

χαρακτηριστικό

τους

(synapomorphies) είναι το κυκλικό όργανο και οι αισθητικές κεραίες που
περιβάλλουν την προστοματική χοάνη.
Σπονδυλωτά. Στην αρχή του κεφαλαίου αναφέραμε τα χαρακτηριστικά των
σπονδυλωτών. Ποιο όμως είναι εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
σπονδυλωτών που τα διακρίνει από τα άλλα υποφύλα των χορδωτών; Τα
σπονδυλωτά, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, χαρακτηρίζονται από την
παρουσία μεταμερικής σειράς μικρών σκελετικών δομών, των σπονδύλων. Υπάρχουν
όμως μερικά είδη που έχουν μη ολοκληρωμένους σπονδύλους και επίσης υπάρχουν
βάσιμοι λόγοι να υποθέσουμε ότι τα πρώτα σπονδυλωτά δεν είχαν καθόλου τέτοιες
δομές. Έτσι, το κύριο χαρακτηριστικό των σπονδυλωτών είναι το κρανίο. Το κρανίο
υποστηρίζει και προστατεύει τον εγκέφαλο. Η παρουσία του εγκεφάλου, του κρανίου
και των περισσότερων αισθητηρίων οργάνων στο κεφάλι δίνει στα σπονδυλωτά μια
χαρακτηριστική κεφαλοποίηση που μπορεί να προσεγγιστεί μόνο με αυτή που
παρατηρείται σε κάποια αρθρόποδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι
«κάθε ζώο που έχει κρανίο είναι σπονδυλωτό».
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Παραδοσιακή διάκριση του Φύλου των Χορδωτών
Ουροχορδωτά

Κεφαλοχορδωτά Μυξινοειδείς Κεφαλοα(hagfish)

Χονδριχθύες Οστειχθύες Αμφίβια Ερπετά Πτηνά

Θηλαστικά

σπιδοφόροι
(lampreys)

Χορδωτά
Πρωτοχορδωτά

Σπονδυλωτά

Ακράνια

Κράνια
Αγναθα

Γναθοστόματα
Ιχθύες

Τετράποδα

Ανάμνια

Αμνιωτά

Ταξινόμηση των σπονδυλωτών
Σύμφωνα με την παραδοσιακή ταξινόμηση τα σπονδυλωτά περιλαμβάνουν την
υπερομοταξία των Άγναθων και τις ομοταξίες των Χονδριχθύων, Οστεϊχθύων,
Αμφίβιων, Ερπετών, Πτηνών και Θηλαστικών. Από αυτές μόνο οι ταξινομικές
βαθμίδες των χονδριχθύων, των πτηνών και των θηλαστικών είναι μονοφυλετικές. Οι
υπόλοιπες (άγναθα, οστεϊχθύες, αμφίβια και ερπετά) είναι παραφυλετικές. Έτσι
εμφανίζονται ενδιαφέρουσες αποκλίσεις στην ταξινόμηση των ανώτερων βαθμίδων
των σπονδυλωτών, ανάλογα με την εφαρμογή των αρχών των δύο σχολών κατάταξης
των οργανισμών, της φαινετικής και της κλαδιστικής σχολής. Οι κλαδιστές θεωρούν
ότι η πιο φυσική κατάταξη των χερσαίων σπονδυλωτών θα ήταν τρεις μόνο ομοταξίες
(αμφίβια, θηλαστικά, ερπετά). Αντίθετα οι φαινετιστές θεωρούν ότι δεν είναι σωστό
να τοποθετηθούν μαζί δύο καλά καθορισμένες φαινοτυπικά ομάδες, τα πτηνά και τα
ερπετά, με βάση δευτερογενή και κατ’ επέκταση υποκειμενικά κριτήρια.
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Κλασσική ταξινόμηση
1. Ομοταξία
1. Υφομοταξία
2. Υφομοταξία
3. Υφομοταξία
4. Υφομοταξία

Άγναθα
Μυξινοειδείς
Κονόδοντα*
Κεφαλοασπιδοφόροι
Πτερυγοασπιδοφόροι*

2. Ομοταξία

Πλακόδερμοι*

3. Ομοταξία
Χονδριχθύες
1. Υφομοταξία Ελασμοβράγχιοι
2. Υφομοταξία Ολοκέφαλοι
4. Ομοταξία

Ακανθόδοντοι*

5. Ομοταξία
Οστεϊχθύες
1. Υφομοταξία Ακτινοπτερύγιοι (Χονδρόστεοι, Ολόστεοι, Τελεόστεοι)
2. Υφομοταξία Σαρκοπτερύγιοι (Κροσοπτερύγιοι, Δίπνευστοι)
6. Ομοταξία
1. Υφομοταξία
2. Υφομοταξία
3. Υφομοταξία

Αμφίβια
Λαβυρινθόδοντα*
Λιποσπόνδυλα*
Λισσαμφίβια (Άνουρα, Ουροδελή, Άποδα)

7. Ομοταξία
1. Υφομοταξία
2. Υφομοταξία
2. Υφομοταξία
2. Υφομοταξία

Ερπετά
Αναψιδωτά*
Χελώνια
Διαψιδωτά
Συναψιδωτά

8. Ομοταξία
Πτηνά
1. Υφομοταξία Αρχαιόρνιθες*
2. Υφομοταξία Νεόρνιθες
Υπέρταξη
Οδοντόγναθα*
Υπέρταξη
Παλαιόγναθα
Υπέρταξη
Νεόγναθα
9. Ομοταξία
1. Υφομοταξία
2. Υφομοταξία
3. Υφομοταξία
*Εξαφανισμένα

Θηλαστικά
Πρωτοθήρια
Αλλοθήρια*
Θήρια (Μεταθήρια, Ευθήρια)
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Φυλογενετική ταξινόμηση
Κράνια
Μυξινοειδείς
Σπονδυλωτά
Πετρομυζονοειδή
Γναθοστόματα
Χονδριχθύες
Ολοκέφαλοι
Ελασμοβράγχιοι
Οστεϊχθύες
Ακτινοπτερύγιοι
Βραγχιοπτερύγιοι
Ανώνυμο taxon
Χονδρόστεοι
Νεοπτερύγιοι
Ρομβογανοειδείς (Lepisosteus)
Ανώνυμο taxon
Κυκλογανοειδείς (Amia)
Τελεόστεοι
Σαρκοπτερύγιοι
Ακτινίστιοι ή κοιλάκανθοι
Χοανιχθύες
Δίπνευστοι
Τετράποδα
Άποδα
Βατράχια
Άνουρα
Ουροδελή
Αμνιωτά
Θηλαστικά
Μονοτρήματα
Θήρια
Μαρσιποφόρα
Ευθήρια
Ερπετά
Χελώνια
Σαύρια
Λεπιδοσαύρια
Ρυγχοκέφαλα
Φολιδωτά
Αρχοσαύρια
Κροκοδείλια
Πτηνά
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Zώντα χορδωτά: Ονοματολογία και αριθμός ειδών (τροποποιημένο από Walker,
1987; Wake, 1979; *Duellman and Trueb, 1986; **Dowling and Duellman, 1978).
Επιστημονική
ονοματολογία
Hemichordota
Urochordata
Cephalochordata

Ημιχορδωτά
Ουροχορδωτά
Κεφαλοχορδωτά

Αριθμός
ειδών
100
2000
45

Κοινό όνομα
(στα αγγλικά)
acorn worms, pterobranchs
sea squirts, larvaceans
amphioxus or lancelets

Myxinoidea
Petromyzontia

Μυξινοειδείς
Πετρομυζονοειδή

30
40

hagfish
lampreys

Chondrichthyes
Elasmobranchii
Holocephali
Actinoptrygii
Brachiopterygii
Chondrostei
Lepistosteus
Amia
Teleostei
Actinistia

670
30

sharks, skates, rays
ratfish or chimaeras

13
22
7
1
≈ 25000
1ή2

reedfish or bichirts
sturgeon, paddlefish
gar
bowfin or choupique
coelacanth, Latemeria

Dipnoi

Χονδριχθύες
Ελασμοβράγχιοι
Ολοκέφαλοι
Ακτινοπτερύγιοι
Βραγχιοπτερύγιοι
Χονδρόστεοι
Ρομβογανοειδείς
Κυκλογανοειδείς
Τελεόστεοι
Ακτινίστιοι ή
κοιλάκανθοι
Δίπνευστοι

6

lungfish

Amphibia
Gymnophiona
Caudata
Anura

Αμφίβια
Άποδα
Ουροδελή
Άνουρα

*160
*350
5000

caecilians
salamanders
frogs

Mammalia
Monotremata
Marsupialia
Eutheria

Θηλαστικά
Μονοτρήματα
Μαρσιποφόρα
Ευθήρια

6
240
4300

platypus, echidna
opposum, kangaroos, koalas,
wombats etc.

Testudinata

Χελώνια

**230

turtles, tortoises, terrapins

Lepidosauria
Sphenodontia
Squamata
Lizards
Ophidia
Amphisbaenia

Λεπιδοσαύρια
Ρυγχοκέφαλα
Φολιδωτά
Σαυροειδή
Οφιοειδή
Αμφιβαινοειδή

2

tuatara, Sphenodon

**3000
**2330
**140

lizards
snakes
amphisbaenians

Aves
Crocodylia

Πτηνά
Κροκοδειλόμορφα

8700
**21

birds
alligators, crocodiles, gavials

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Οντογένεση και φυλογένεση
Οι μεταβολές ενός οργανισμού από το στάδιο του γονιμοποιημένου αυγού μέχρι το
ενήλικο άτομο (οντογένεση) και η διαδοχή των διαφόρων σταδίων εξέλιξης του
(φυλογένεση) είναι στενά συνδεδεμένες. Σύμφωνα με την περίφημη φράση του
Haeckel (1866), «η οντογένεση ανακεφαλαιώνει ή αποτελεί σύντομη επανάληψη της
φυλογένεσης». Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι, για παράδειγμα, ο φάρυγγας, η
καρδιά και οι συναφείς αρτηρίες των εμβρύων των θηλαστικών ομοιάζουν
περισσότερο με αυτά των ψαριών παρά με αυτά των ενήλικων θηλαστικών. Στην
πραγματικότητα όμως, ο βιογενετικός νόμος δεν περιγράφει με ακρίβεια τα γεγονότα
και η ανακεφαλαίωση δεν είναι η μόνη σχέση μεταξύ εμβρύων και προγόνων. Για
παράδειγμα:
1.

Το έμβρυο ενός οργανισμού μπορεί να έχει μια δομή που δεν εμφανίζεται στο

ενήλικο άτομο είτε του προγόνου ή του απογόνου (π.χ. το όργανο που χρησιμοποιεί
το κοτόπουλο κατά την εκκόλαψη για να σπάσει το κέλυφος του αυγού) (Εικ. 9A).
2.

Μια δομή που υπήρχε στον πρόγονο (τόσο στο έμβρυο όσο και στο ενήλικο

άτομο) μπορεί να γίνει υπολειπόμενη ή και να εξαφανιστεί (Εικ. 2).
3.

Μια δομή που υπήρχε προηγουμένως μόνο κατά το νυμφικό ή εμβρυϊκό

στάδιο, μπορεί να παραμείνει στο ενήλικο άτομο των απογόνων (π.χ. τα βράγχια στις
σαλαμάνδρες Necturus) (Εικ. 9B).
4.

Το έμβρυο του απογόνου μπορεί να επαναλαμβάνει τα πρώιμα αναπτυξιακά

στάδια του προγόνου, αλλά όχι και τα τελευταία (π.χ. η βραγχιακή συσκευή του
εμβρύου των θηλαστικών μοιάζει με αυτή που παρατηρείται στις ιχθυονύμφες των
αρχέγονων ψαριών, αλλά δεν ολοκληρώνεται ποτέ λειτουργικά όπως στο ενήλικο
ψάρι).
5.

Η διαδοχή (χρονική εμφάνιση) των αναπτυξιακών σταδίων του προγόνου

μπορεί να τροποποιηθεί στον απόγονο (π.χ. το μυϊκό και πεπτικό σύστημα στις
νύμφες των αμφιβίων γίνεται λειτουργικό πριν από τον σχηματισμό των
εξαρτημάτων, ενώ στα πτηνά και τα θηλαστικά σχηματίζονται πρώτα τα
εξαρτήματα).
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Ο Von Baer για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις διάφορες περιπτώσεις που δεν
καλύπτονταν από τη θεωρία του Haeckel, πρότεινε τους εξής νόμους (Von Bear’s
lows):
1. H αναπτυξιακή πορεία προχωρά από το γενικό προς το ειδικό.
2. Πρώτα αναπτύσσονται οι γενικοί χαρακτήρες, στη συνέχεια οι λιγότερο γενικοί
και στο τέλος οι εξειδικευμένοι.
3. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ένας οργανισμός όλο και αποκλίνει από την
μορφή άλλων οργανισμών.
4. Τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια ενός ζωικού οργανισμού δεν μοιάζουν με τα
ενήλικα στάδια άλλων οργανισμών που βρίσκονται σε κατώτερο σκαλοπάτι στη
κλίμακα της εξέλιξης, αλλά με τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια αυτών των
οργανισμών.
Με άλλα λόγια, το έμβρυο ενός κοτόπουλου θα ήταν αναγνωρίσιμο στα πρώτα
αναπτυξιακά στάδια σαν σπονδυλωτό, στη συνέχεια σαν πτηνό και στο τέλος σαν
Gallus domesticus.

Κελυφοθραύστης

Β B

Α

A

Εικ. 9Α. Παράδειγμα εμβρυϊκής δομής που δεν εμφανίζεται στο ενήλικο
άτομο.
Εικ. 9Β. Παράδειγμα δομής που υπήρχε προηγουμένως μόνο κατά το
νυμφικό ή εμβρυϊκό στάδιο και παραμένει στο ενήλικο άτομο των
απογόνων (από Hildebrand).
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Τόσο η θεωρία του Haeckel όσο και οι νόμοι του Von Baer αναπτύχθηκαν πριν
από την θεωρία του Δαρβίνου για την φυσική επιλογή. Μετά από αυτό
επανεξετάστηκαν, και αν και ο Δαρβίνος έκλινε προς τις απόψεις του Von Baer, οι
ιδέες του Haeckel έγιναν περισσότερο αποδεκτές. Όμως με την ανάπτυξη της
πειραματικής εμβρυολογίας και την εμφάνιση στο προσκήνιο της κλασσικής
γενετικής (Mendelian lows), o βιογενετικός νόμος έχασε βαθμιαία την ευρεία
αποδοχή του.
Ετεροχρονισμός
Ένας σημαντικός μηχανισμός της εξέλιξης είναι ο ετεροχρονισμός, η αλλαγή
δηλαδή στον χρόνο εμφάνισης ή στην ταχύτητα της αναπτυξιακής διαδικασίας
μεταξύ του προγόνου και του απογόνου. Ο ετεροχρονισμός περιλαμβάνει διάφορες
διαδικασίες που καταλήγουν σε δύο πρότυπα: την παιδομόρφωση (paedomorphosis)
και την peramorphosis. H παιδομόρφωση έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση στα
ενήλικα άτομα του απογόνου, ενός χαρακτήρα που παρατηρείται στα πρώιμα
αναπτυξιακά στάδια του προγόνου. Στην peramorphosis προγονικοί χαρακτήρες
επεκτείνονται ή αναπτύσσονται υπερβολικά στα ενήλικα άτομα των απογόνων (Εικ.
10).
Η παιδομόρφωση περιλαμβάνει τις διαδικασίες της προγένεσης (πρώιμη παύση
της σωματικής ανάπτυξης, άρα το άτομο ωριμάζει γεννητικά σε μικρότερη ηλικία,
άρα σαν ενήλικο διατηρεί χαρακτήρες πρώιμων αναπτυξιακών σταδίων του
προγόνου), της νεοταινίας (αργότερος ρυθμός ανάπτυξης, σε σχέση με τον πρόγονο,
για ένα ή περισσότερα σωματικά χαρακτηριστικά) και της μετα-αντικατάστασης
(καθυστερημένη έναρξη της αύξησης ενός χαρακτηριστικού).
Η

peramorphosis

περιλαμβάνει

τις

διαδικασίες

της

υπερμόρφωσης

(καθυστερημένη παύση της ανάπτυξης, άρα η αλλομετρική αύξηση ενός χαρακτήρα
συνεχίζεται πέρα από το σημείο που σταματά στο πρόγονο), της επιτάχυνσης
(ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης ενός χαρακτήρα σε σχέση με τον πρόγονο) και της
προ-αντικατάστασης (πρώιμη έναρξη της αύξησης ενός χαρακτηριστικού).
Όταν επιταχύνεται η ανάπτυξη των σωματικών χαρακτηριστικών του απογόνου,
αλλά όχι και των αναπαραγωγικών οργάνων, τότε το αποτέλεσμα είναι
ανακεφαλαίωση με την κλασσική έννοια, δηλαδή χαρακτήρες που εμφανίζονται στα
ενήλικα στάδια του προγόνου παραμένουν χαρακτήρες των ανήλικων ατόμων του
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απογόνου (π.χ. οι συμμετρικές ουρές των πλέον εξελιγμένων ψαριών περνούν από
ένα αναπτυξιακό στάδιο ασύμμετρης ουράς που μοιάζει με την ουρά των ενήλικων
ατόμων του προγόνου).
Η παιδομόρφωση μέσω προγένεσης περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του
σώματος και αναφέρεται συχνά στις θεωρίες για την προέλευση των σπονδυλωτών. Η
παιδομόρφωση μέσω της νεοταινίας, περιλαμβάνει συνήθως κάποιο τμήμα του
σώματος και συμβαίνει συχνά (π.χ. τα βράγχια σε ενήλικες σαλαμάνδρες). Στον
άνθρωπο τέτοια χαρακτηριστικά είναι το γυμνό δέρμα, ο μεγάλος εγκέφαλος, οι
κοντοί γνάθοι και η καθυστερημένη σεξουαλική ωρίμανση. Η peramorphosis έχει
συνήθως ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους του σώματος και της
περιπλοκότητας διαφόρων τμημάτων του. Xαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
τεράστιο μέγεθος και η πολυπλοκότητα των κεράτων ενός εξαφανισμένου είδους
ελαφιού.
Η αναπτυξιακή διαδικασία θέτει περιορισμούς στην μορφή του ενήλικου ατόμου.
Σήμερα είναι παραδεκτό ότι πολλές μορφές δεν αναπτύχθηκαν όχι λόγω επιλεκτικών
πιέσεων, αλλά επειδή δεν το επέτρεψαν οι σταθεροί και συγκεκριμένοι αναπτυξιακοί
μηχανισμοί. Το γεγονός ότι οι αναπτυξιακές διαδικασίες είναι πιο σταθερές από τα
προϊόντα τους έχει αποδειχθεί πειραματικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
περίπτωση του κάτω άκρου των πτηνών (Εικ. 11): (i) ο πρόγονος των πτηνών είχε
πλήρως ανεπτυγμένη περόνη στο κάτω άκρο, 5 μετατάρσια οστά, και αρκετά
ταρσικά, (ii) η αρχαιοπτέρυξ διατήρησε την περόνη, 3 μετατάρσια και δύο ελεύθερα
ταρσικά, (iii) στα σύγχρονα πτηνά τα 3 μετατάρσια είναι ελεύθερα στο έμβρυο, αλλά
συγχωνεύονται στο ενήλικο άτομο (παράδειγμα ανακεφαλαίωσης), τα δύο ταρσικά
αναγνωρίζονται στο έμβρυο, αλλά ενώνονται με την κνήμη κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης, και η περόνη δεν φτάνει μέχρι τον ταρσό. Ο Γάλλος εμβρυολόγος Hampé,
κατάφερε πειραματικά να αναπτύξει κάτω άκρο κοτόπουλου που έμοιαζε σε πιο
αρχέγονο μοντέλο από αυτό της αρχαιοπτέρυξ. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που η
αναπτυξιακή διαδικασία τροποποιήθηκε μέσα στον χρόνο, δεν χάθηκε η δυνατότητα
σχηματισμού του αρχέγονου κάτω άκρου προς όφελος της νέας διαδικασίας.
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Προγένεση Νεοταινία ΜεταΥπερμόρφωση Επιτάχυνση
Προαντικατάσταση
αντικατάσταση
(early offset) (slow rate) (late onset) (late offset) (fast rate) (early onset)
ΠΡΟΓΟΝΟΣ

Μετα-αντικατάσταση

Προ-αντικατάσταση

ΠΑΙΔΟΜΟΡΦΩΣΗ
Προγένεση

Προγένεση

Νεοταινία
Νεόταση

Μεταντικατάσταση
Μετα-αντικατάσταση

PERAMORPHOSIS
Υπερμόρφωση

Επιτάχυνση

Προαντικατάσταση
Προ-αντικατάσταση
Προ-αντικατάσταση

Εικ. 10. Ετεροχρονισμός. Το αποτέλεσμα του ετεροχρονισμού είναι η διατήρηση
στο ενήλικο άτομο του απογόνου ενός νεογνικού χαρακτηριστικού του προγόνου
(παιδομόρφωση) ή η υπερβολική ανάπτυξη ή η επέκταση ενός χαρακτηριστικού
(peramorphosis). Στην προγένεση (progenesis) υπάρχει πρώιμη παύση, ενώ στην
υπερμόρφωση (hypermorphosis) καθυστερημένη παύση της σωματικής αύξησης (π.χ.
των κεράτων, της ουράς και των φτερούγων). Στην νεοταινία (neoteny) παρατηρείται
βραδύς, ενώ στην επιτάχυνση (acceleration) ταχύς ρυθμός αύξησης. Τέλος, στην
μετα-αντικατάσταση (postdisplacement) εμφανίζεται καθυστερημένη έναρξη, ενώ
στην προ-αντικατάσταση (predisplacement) πρώιμη έναρξη της αύξησης ενός
χαρακτηριστικού (από Kardong, 2002).
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Κνήμη
Περόνη
Ταρσικά
Αρχαιοπτέρυξ

Μεταταρσικά

Φυσιολογικό
έμβρυο
κοτόπουλου

Ενήλικο
πτηνό

Πρόγονος
ερπετών

Πειραματικό
έμβρυο
κοτόπουλου

Εικ. 11. Πειραματική αναδιάταξη της πρωτόγονης μορφής του κάτω άκρου
πτηνών με επέμβαση κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης (από Hildebrand,
1995).

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(ή 6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ 1)
Πως το αυγό «γίνεται» ενήλικο σώμα ;
1. Διαφοροποίηση: Ένα αυγό → πολλοί διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι
2. Μορφογένεση: Κύτταρα → ιστοί και όργανα με καθορισμένο σχήμα
3. Αύξηση: Αύξηση των οργάνων μέχρι το «σωστό» μέγεθος
4. Αναπαραγωγή: Πώς το αυγό και το σπέρμα μεταβιβάζουν τις οδηγίες για να
φτιάξουν ένα νέο οργανισμό;
5. Εξέλιξη: Πώς αλλαγές στο περιβάλλον δημιουργούν νέα σωματικά σχήματα;
6. Περιβαλλοντική ενσωμάτωση: Πώς το περιβάλλον επηρεάζει την ανάπτυξη;
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΖΥΓΩΤΗΣ
↓
ΕΜΒΡΥΟ
↓
ΑΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (ή ΝΥΜΦΗ)
↓
ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ

Εμβρυολογία

Μεταεμβρυϊκή ανάπτυξη

ΣΗΜΕΙΑ – ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Γαμετογένεση

Τα βλαστικά κύτταρα ξεχωρίζουν από τα
σωματικά πολύ γρήγορα, μεταναστεύουν στις
γονάδες, διαφοροποιούνται στους γαμέτες, και
ωριμάζουν (Αυγά, σπέρμα)

Γονιμοποίηση

Σύντηξη αυγού - σπέρματος

Αυλάκωση

Γαστριδίωση

Οργανογένεση

Αύξηση

Ταχείς μιτωτικές διαιρέσεις
Μεγάλο τμήμα του κυτταροπλάσματος
διαιρείται σε πολλά κύτταρα (βλαστομερίδια)
Αυγό → Βλαστίδιο
Μετακίνηση των βλαστομεριδίων για
σχηματισμό τριών βλαστικών στρωμάτων
Βλαστίδιο → Γαστρίδιο

Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις, διαφοροποιήσεις
και επαναδιευθετήσεις για σχηματισμό των
οργάνων

Αύξηση οργάνων σε μέγεθος, σχηματισμός
ενήλικου σώματος
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Γαμέτες και γονιμοποίηση
Η διαδικασία της γαμετογένεσης έχει σαν αποτέλεσμα την ωρίμανση των
γεννητικών κυττάρων (γαμέτες), του σπέρματος δηλαδή στα αρσενικά και του ωαρίου
ή αυγού στα θηλυκά. Το σπέρμα ποικίλει όσο αφορά την εμφάνιση ανάμεσα στις
διάφορες ομάδες των σπονδυλωτών, αλλά πάντα αποτελείται από τρία τμήματα: την
κεφαλή, την ενδιάμεση περιοχή, και το μαστίγιο (Εικ. 12). Η κεφαλή περικλείει τον
πυρήνα, το μεσαίο τμήμα τα μιτοχόνδρια για την εξασφάλιση των ενεργειακών
αναγκών, και το μαστίγιο χρησιμεύει για την κίνηση του σπερματοζωαρίου. Το
ακρόσωμα είναι το κάλυμμα του σπερματοζωαρίου που περιέχει τα απαραίτητα
ένζυμα για την σύντηξη με το αυγό.
Το σχήμα, το μέγεθος, και η φυσιολογία των αυγών διαφέρει μεταξύ των
διαφόρων ειδών. Τα αυγά των σπονδυλωτών ανάλογα με την ποσότητα λεκίθου που
περιέχουν (αναλογία λεκίθου – κυτοπλάσματος) διακρίνονται σε αλεκιθικά,
μειολεκιθικά (ή μικρολεκιθικά), μεσολεκιθικά και πολυλεκιθικά (ή μακρολεκιθικά).
Στα αλεκιθικά (π.χ. τα αυγά των θηλαστικών) η λέκιθος σχεδόν απουσιάζει, τα
μειολεκιθικά περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα λεκίθου (π.χ. αυγά αμφιοξύ), τα
μεσολεκιθικά περιέχουν μέτρια ποσότητα (π.χ. αυγά κυκλόστομων, χονδριχθύων,
αμφιβίων) και τα πολυλεκιθικά περιέχουν μεγάλη ποσότητα (π.χ. αυγά των
περισσότερων ψαριών, των ερπετών, των πτηνών και των μονοτρημάτων). Επίσης,
σύμφωνα με την κατανομή της λεκίθου τα αυγά διακρίνονται σε ισολεκιθικά (η
λέκιθος είναι ισοκατανεμημένη σε όλο το αυγό) και σε τελολεκιθικά. Τα αυγά όλων
των σπονδυλωτών (εκτός των θηλαστικών) είναι τελολεκιθικά, και η περισσότερη
ποσότητα της λεκίθου είναι συγκεντρωμένη στο ένα ημισφαίριο του αυγού (φυτικός
πόλος), ενώ το κυτόπλασμα και ο πυρήνας βρίσκεται στο άλλο ημισφαίριο (ζωικός
πόλος).
Η γονιμοποίηση, η σύντηξη δηλαδή του σπέρματος με το αυγό, είναι μια
περίπλοκη

διαδικασία

που

περιλαμβάνει

διάφορες

ενζυμικές

και

φυσικές

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ακροσώματος και του αυγού. Η γονιμοποίηση
επαναφέρει τον διπλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων και διεγείρει το αυγό έτσι ώστε (α)
να παρεμποδιστεί η είσοδος επιπλέον σπέρματος, και (β) να αρχίσει η κυτταρική
διαίρεση και η ανάπτυξη του εμβρύου.
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1
Πλασματική μεμβράνη
Ακρόσωμα
Πυρήνας

Πρόσθιο
κεντροσωμάτιο

2

3

4

5

Κεφαλή
Αυχένας
Ενδιάμεση
μοίρα

Ουρά - Μαστίγιο

Εικ. 12. Μορφολογία σπέρματος σε διάφορες ομάδες σπονδυλωτών. Η κεφαλή
μπορεί να είναι σπατουλοειδής (1. Πρωτεύοντα, Homo), σφαιρική (2. τελεόστεοι,
Salmo), λογχοειδής (3. αμφίβια, Bufo), αγκιστροειδής (4. ερπετά, Angus) ή ελικοειδής
(5. πτηνά, Turdus) (από Hildebrand, 1995).
Αυλάκωση
Αμέσως μετά την γονιμοποίηση, το γονιμοποιημένο αυγό (ζυγώτης), αρχίζει να
διαιρείται μιτωτικά (αυλάκωση), με αποτέλεσμα τον σχηματισμό πολλών κυττάρων
που καλούνται βλαστομερίδια. Κατά την αυλάκωση ο αριθμός των κυττάρων
αυξάνεται, αλλά το μέγεθος του εμβρύου στα περισσότερα σπονδυλωτά παραμένει
σταθερό. Το μοντέλο των κυτταρικών διαιρέσεων, αλλά και η δομή του
πολυκύτταρου εμβρύου που θα σχηματιστεί στο τέλος της αυλάκωσης είναι
συνάρτηση της ποσότητας της λεκίθου (Εικ. 13, 14). Στα αλεκιθικά και μειολεκιθικά
αυγά παρατηρείται ολοβλαστική ίση αυλάκωση. Οι αυλακώσεις διαπερνούν όλη την
λέκιθο και τα βλαστομερίδια που προκύπτουν είναι όλα του αυτού περίπου μεγέθους.
Στα μεσολεκιθικά αυγά, η αυλάκωση είναι ολοβλαστική άνιση. Το γεγονός ότι η
μεγαλύτερη ποσότητα της λεκίθου είναι συγκεντρωμένη στο φυτικό ημισφαίριο, έχει
σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση των κυτταρικών διαιρέσεων και την επιβράδυνση
της ανάπτυξης στον φυτικό πόλο, και κατά συνέπεια τα βλαστομερίδια που
σχηματίζονται στον φυτικό πόλο (μακρομερίδια) είναι μεγαλύτερα από αυτά του
ζωικού πόλου (μικρομερίδια). Στα πολυλεκιθικά αυγά, οι αυλακώσεις, λόγω της
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μεγάλης συγκέντρωσης λεκίθου, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον φυτικό
πόλο και περιορίζονται μόνο στο ζωικό πόλο (μεροβλαστική ή ημιτελής αυλάκωση).
Αποτέλεσμα της αυλάκωσης σε όλα εκτός από τα πολυλεκιθικά αυγά είναι ο
σχηματισμός μιας κοίλης σφαίρας στο εσωτερικό της οποίας (βλαστοκοίλωμα)
συγκεντρώνεται η λέκιθος. Στο στάδιο αυτό το έμβρυο λέγεται βλαστίδιο. Στα
πολυλεκιθικά αυγά που η αυλάκωση περιορίζεται στον ζωικό πόλο, το βλαστίδιο
αποτελείται από ένα πολύστιβο στρώμα κυττάρων (βλαστόδισκος) που χωρίζεται στο
κέντρο του με μια ρωγμή ή σχισμή από την υποκείμενη λέκιθο. Από την τρίτη
αυλάκωση και μετά παρατηρούνται ασυνεχείς διαιρέσεις, με αποτέλεσμα τον
σχηματισμό μιας διακριτής κεντρικής και μιας επιφανειακής μάζας κυττάρων. Στα
ευθήρια, το βλαστίδιο αποτελείται από την εσωτερική ή κεντρική μάζα από την
οποία θα σχηματιστεί το έμβρυο, και από έναν εξωεμβρυονικό λεπτότοιχο σάκο το
τροφοβλάστη (ομόλογος του λεκιθικού σάκου των ερπετών;), που έρχεται σε επαφή
με το ενδομήτριο και συμβάλλει στο σχηματισμό του πλακούντα.

Βλαστόδερμα
Βλαστόκοιλο
Λεκιθική μεμβράνη
Περίβλαστο

Τελεόστεοι

Λέκιθος
Βλαστόδερμα

Αμφίβια
Βλαστόδερμα
Υποβλαστικά κύτταρα

Ερπετά - Πτηνά
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Εικ. 13. Η αυλάκωση στους τελεόστεους (zebra fish), στα αμφίβια, στα ερπετά και
στα πτηνά (από Kardong, 2002).

Εικ. 14. Η αυλάκωση στα μονοτρήματα (monotreme), μαρσιποφόρα, (marsupial)
και πλακουντοφόρα (placental) θηλαστικά (από Kardong, 2002). Zona pellucida:
Διάφανης

ζώνη,

Morula:

Μορίδιο,

Blastocyst:

Βλασοκύστη,

Blastocoel:

Βλαστόκοιλο, Blastoderm: Βλαστόδερμα, Yolk mass: Λέκιθος, Mucoid layer:
Βλεννώδης στιβάδα, Protoderm: Πρωτόδερμα, Shell membrane: Κελυφική μεμβράνη,
Follicle cells: Ωοθηλάκια, Zona radiata: Ακτινωτός στέφανος ωοθηλακίου, Inner cell
mass: Εσωτερική μάζα κυττάρων, Trophoblast: Τροφοβλάστης.
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Γαστριδίωση και σχηματισμός του μεσοδέρματος
Το επόμενο στάδιο της εμβρυϊκής ανάπτυξης είναι ο σχηματισμός του γαστριδίου.
Το γαστρίδιο, έχει αρχικά δύο και στη συνέχεια τρεις ιστούς (βλαστικά στρώματα ή
δέρματα). Ο αμφιοξύς, έχει την απλούστερη και πλέον πρωτόγονη μορφή
γαστριδίωσης: εγκόλπωση (invagination) του φυτικού ημισφαιρίου, εξάλειψη του
βλαστοκοιλώματος και δημιουργία του γαστροκοιλώματος (ή αρχέντερου ή
πρωτόγονου εντέρου) και του βλαστοπόρου. Η γαστρική κοιλότητα περιβάλλεται από
διπλή στιβάδα κυττάρων. Η εξωτερική στιβάδα ονομάζεται επιβλάστης και θα δώσει
το εξώδερμα. Η εσωτερική στιβάδα βλαστομεριδίων που περιβάλλει το αρχέντερο
(ενδοβλάστης), θα εξελιχθεί στο ενδόδερμα. Η τρίτη βλαστική στιβάδα, το
μεσόδερμα, σχηματίζεται από κύτταρα που έχουν μεταναστεύσει από την εσωτερική
κυρίως επιφάνεια του εμβρύου στον ενδιάμεσο χώρο κατά τη γαστιδίωση.
Στο βλαστίδιο που προκύπτει μέσω της ολοβλαστικής άνισης αυλάκωσης δεν
παρατηρείται εγκόλπωση του φυτικού πόλου, αλλά παλινδρόμηση (involution) των
μικρομεριδίων στην περιοχή που θα σχηματιστεί μελλοντικά ο βλαστοπόρος. Όπως
και στην περίπτωση του αμφιοξύ, έτσι και εδώ το βλαστοκοίλωμα εξαλείφεται με τον
σχηματισμό του γαστροκοιλώματος. Το έμβρυο έχει τώρα δύο στρώματα, παρόλο
που η κοιλιακή περιοχή του αρχέντερου περιέχει λέκιθο. Το άνω τμήμα του
αρχέντερου καλείται χορδομεσόδερμα, γιατί από αυτό θα σχηματιστεί η νωτοχορδή
και οι σωμίτες. Το εσωτερικό στρώμα είναι ενδόδερμα, το οποίο επανασυγκροτείται
μετά τον σχηματισμό της νωτοχορδής και του μεσοδέρματος.
Στην περίπτωση της μεροβλαστικής αυλάκωσης, η γαστριδίωση περιπλέκεται
περαιτέρω λόγω της μεγάλης ποσότητας λεκίθου. Έτσι λοιπόν στα ερπετά και τα
πτηνά κάποια κύτταρα αποσπώνται από την αρχικό στρώμα και σχηματίζουν ένα
δεύτερο βλαστικό στρώμα, το ενδόδερμα. Ένα μέρος του μεσοδέρματος είναι δυνατό
να σχηματιστεί με αυτή την διαδικασία, αλλά το κυρίως μέρος σχηματίζεται με
πάχυνση του προσθίου τμήματος του βλαστοδίσκου σχηματίζοντας την πρωτογενή
αύλακα (primitive streak). Η δομή αυτή παίζει τον ρόλο του βλαστοπόρου, και κατά
συνέπεια η περιοχή μεταξύ του υποβλάστη και επιβλάστη είναι το βλαστοκοίλωμα.
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Νευριδίωση και σωματικό πλάνο
Το γαστρίδιο μετατρέπεται σε νευρίδιο μέσω της διαδικασίας που καλείται
νευριδίωση. Αυτή η διαδικασία αλληλεπικαλύπτεται με τον σχηματισμό των
βλαστικών στρωμάτων και οδηγεί στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού
συστήματος. Το χορδομεσόδερμα επάγει το εξώδερμα και σχηματίζει το νευρόδερμα
(neural plate). Στα άκρα του νευροδέρματος σχηματίζονται οι νευρικές πτυχές
(neural folds) και στη συνέχεια ο νευρικός σωλήνας (neural tube) που περικλείει το
νευροκοίλωμα (neurocoel). Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται η νωτιαία κοίλη νευρική
χορδή που χαρακτηρίζει όλα τα χορδωτά. Μεταξύ του εξωδέρματος και του νευρικού
σωλήνα σχηματίζονται οι νευρικές παρυφές (neural crests). Το νευροεξώδερμα
διαφοροποιείται δι’ επαγωγής σε νευροχορδή.
Καθώς συνεχίζεται η νευριδίωση, τα έμβρυα που προκύπτουν από ολοβλαστική
αυλάκωση (αμφιοξύς, αμφίβια), επιμηκύνονται έτσι ώστε να σχηματιστεί το κεφάλι
και η ουρά. Καθώς το σώμα επιμηκύνεται το αρχέντερο μετασχηματίζεται στον
εντερικό σωλήνα και ο βλαστοπόρος σχηματίζει την έδρα (δευτεροστόμια). Το
ενδόδερμα θα σχηματίσει την εσωτερική επένδυση του εντέρου και τα παράγωγα
όργανα (τους πνεύμονες, το ήπαρ, το πάγκρεας, κάποιους ενδοκρινείς αδένες, τον
λεκιθικό σάκο, την αλλαντοίδα, την ουροδόχο κύστη). Το εξώδερμα θα σχηματίσει τα
επιφανειακά και βλαστικά στρώματα του δέρματος και τα παράγωγα τους (αδένες,
τρίχες, φτερά, νύχια), τον φακό των οφθαλμών, το οσφρητικό όργανο, το εσωτερικό
ους, τμήμα της υπόφυσης, την εσωτερική επένδυση του στόματος, και θα συμβάλει
στον σχηματισμό των δοντιών και των λεπιών. Το αισθητικό εξώδερμα (νευρικός
σωλήνας), θα σχηματίσει τον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο, τα κινητικά νεύρα, τον
αμφιβληστροειδή, και τμήμα της υπόφυσης. Η νευρική παρυφή θα δώσει τα γάγγλια,
τα αισθητικά νεύρα, τμήμα του κρανίου, τμήμα των επινεφριδίων, κάποια
χρωματοφόρα, και θα συνεισφέρει στον σχηματισμό των δοντιών και των λεπιών.
Το μεσόδερμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα σχηματίσει το μυϊκό, το σκελετικό, το
κυκλοφορικό, και το ουρογεννητικό σύστημα. Η νωτοχορδή διαφοροποιείται από τις
πλευρικές μάζες του μεσοδέρματος οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από το έντερο και
τελικά έρχονται σε επαφή η μία με την άλλη κοιλιακά του εντέρου. Ταυτόχρονα
παρουσιάζεται ρωγμή στις μεσοδερμικές μάζες που σημειώνει την αρχή σχηματισμού
του κοιλώματος. Παρατηρείται διαφοροποίηση του μεσοδέρματος σε επιμερές,
μεσομερές και υπομερές και ταυτόχρονη εμφάνιση μεταμερισμού του επιμερούς και
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εν μέρη του μεσομερούς με τον σχηματισμό των σωμίτων (somites). Το υπομερές
παραμένει ενιαίο και δεν υποδιαιρείται μεταμερικά. Το κοίλωμα μπορεί να είναι
παρών στο επιμερές και μεσομερές, αλλά επεκτείνεται μόνο στο υπομερές και το
χωρίζει στο έξω σωματικό και έσω σπλαχνικό στρώμα. Το σωματικό στρώμα θα
αποτελέσει την επίστρωση της σωματικής κοιλότητας και θα συνεισφέρει στον
σχηματισμό των αξονικών μυών και του σκελετού των εξαρτημάτων. Το σπλαχνικό
στρώμα σχηματίζει τους βραγχιακούς και σπλαχνικούς μύες, κάποιους μύες της
κεφαλής, τα μεσεντέρια και την καρδιά.
Το μεσομερικό τμήμα του κάθε σωμίτη αποτελεί το νεφροτόμιο που
διαφοροποιείται σε απεκκριτικά όργανα και αναπαραγωγικούς αγωγούς. Το επιμερικό
τμήμα του κάθε σωμίτη διαφοροποιείται περαιτέρω σε δερμοτόμιο, μυοτόμιο και
σκληροτόμιο. Το δερμοτόμιο γίνεται μεσέγχυμα που στη συνέχεια θα δώσει την
δερμίδα και τα παράγωγά της. Το μυοτόμιο σχηματίζει τους οφθαλμικούς και
θωρακικούς μύες, τους περισσότερους αξονικούς και αρκετούς σκελετικούς μύες. Το
σκληροτόμιο σχηματίζει τους σπονδύλους.
Διαγραμματική απεικόνιση της γαστριδίωσης και νευριδίωσης στις επιμέρους
ομάδες των σπονδυλωτών παρατίθεται στις Εικ. 15-17. Η εμβρυϊκή προέλευση των
κυριότερων δομών του σώματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.
Ποσότητα λεκίθου και αναπτυξιακός τύπος
Έμμεση Ανάπτυξη:

Έμβρυο → Νυμφικά στάδια → Ενήλικο
↑

(Μικρά λεκιθικά αποθέματα)

Μεταμόρφωση
Άμεση Ανάπτυξη:

Έμβρυο → (νεαρό άτομο) → Ενήλικο

•

(Ικανοποιητικά λεκιθικά αποθέματα)

Ερπετά, Πτηνά

•

(Πλακούντας)

Θηλαστικά

Πρώιμα αναπτυξιακά στάδια 39

(α)

(γ)

(ε)

(δ)

(στ)

(β)

Εικ. 15. Η γαστριδίωση στους τελεόστεους (πέστροφα): (α) Εγκάρσια τομή
βλαστοδέρματος, (β) Μεγέθυνση της πίσω περιοχή του βλαστοδέρματος, όταν
πρωτοεμφανίζεται το ενδομεσόδερμα, (γ) πρώτα στάδια γαστριδίωσης, (δ) τελικά
στάδια γαστριδίωσης, (ε) σχηματισμός πρόσθιων περιοχών του εμβρύου, (στ) ο
σχηματισμός βλαστοδέρματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (από Kardong, 2002).
Νωτοχορδή
Εξώδερμα

Νευρική πλάκα

Μεσόδερμα
Ενδόδερμα

Γαστρόκοιλο

Νευρικές πτυχές
Επιμερές
Μυόκοιλο
Νεφρόκοιλο

Μεσομερές
Σωματικό μεσόδερμα
Σπλαχνικό μεσόδερμα

Υπομερές

Κοίλωμα

Νευρική παρυφή
Δερμοτόμιο
Μυοτόμιο
Σκληροτόμιο
Σωματόπλευρο
Σπλαχνόπλευρο

Νευρόκοιλο
Νευρικός σωλήνας
Ραχιαίο μεσέντερο
Εντερική κοιλότητα
Κοιλιακό μεσέντερο

Εικ. 16. Η γαστριδίωση
και νευριδίωση στα αμφίβια
(από Kardong, 2002).
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Εικ. 17. Η γαστριδίωση και νευριδίωση στα πτηνά (από Kardong, 2002).
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Εικ. 18. Η γαστριδίωση και νευριδίωση στα πλακουντοφόρα θηλαστικά (από Kardong,
2002).
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Πίνακας 1. Εμβρυϊκή προέλευση των κυριότερων δομών του σώματος ενήλικου χορδωτού
ΕΜΒΡΥΟ

ΕΝΗΛΙΚΟ ΑΤΟΜΟ
Επιδερμίδα
Δερμικά παράγωγα
Οσφρητικά όργανα
Φακοί των οφθαλμών
Εσωτερικό αυτί
Πρόσθιος λοβός της υπόφυσης

Σωματικό εξώδερμα

ΕΞΩΔΕΡΜΑ

Νευρική παρυφή

Νευρικός σωλήνας

Εγκέφαλος και σπονδυλική στήλη
Νωτιαίος μυελός
Κρανιακά και σπονδυλικά κινητικά νεύρα
Αμφιβληστροειδής και οπτικό νεύρο
Οπίσθιος λοβός υπόφυσης

Νωτοχορδή

Περιορισμένη ή έχει εξαλειφθεί

Επιμερές

ΜΕΣΟΔΕΡΜΑ

Δερμοτόμιο
Σκληροτόμιο
Μυοτόμιο

Μεσομερές

Υπομερές

ΕΝΔΟΔΕΡΜΑ

Βραγχιακός σκελετός
Γάγγλια και αισθητικά νεύρα
Μυελός των επινεφριδίων
Βραγχιακά τόξα
Αδαμαντίνη δοντιών
Κρανίο

Αρχέντερο

Δερμίδα και παράγωγά της
Σπονδυλική στήλη
Σκελετικοί μύες, σκελετός των
εξαρτημάτων, οφθαλμικοί και θωρακικοί
μύες
Ουρογεννητικά όργανα (ουρητήρας,
νεφρά, γονάδες, γοναδικοί αγωγοί)

Σωματικό
στρώμα

Μέρος των σκελετικοί μυών και του
σκελετού των εξαρτημάτων, πλευρικό
περιτόναιο

Σπλαχνικό
στρώμα

Σπλαχνικό περιτόναιο, μεσεντέρια,
σπλαχνικοί και βραγχιακοί μύες, καρδιά

Κοίλωμα

Σωματικές κοιλότητες
Αναπνευστικό σύστημα, φάρυγγας,
θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς αδένες
Ήπαρ και πάγκρεας
Επιθήλιο του ουρογεννητικού συστήματος
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Εξωεμβρυονικές μεμβράνες
Στα αμφίβια, η λέκιθος που υπάρχει στο αυγό διαιρείται και μπορεί να
ενσωματώνεται άμεσα στα ενδοδερμικά κύτταρα του εντέρου, και κατά συνέπεια δεν
χρειάζονται εξωεμβρυονικές μεμβράνες. Επειδή όμως τα λεκιθικά αποθέματα είναι
μικρά, παρατηρείται γρήγορη εκκόλαψη και οι νύμφες αρχίζουν να τρέφονται. Τα
αυγά των ψαριών περιέχουν περισσότερη λέκιθο από τα αμφίβια, όμως η λέκιθος δεν
διαιρείται και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξωεβρυονικής κυκλοφορίας
ώστε να απορροφάται η λέκιθος και να μεταφέρεται στο σώμα. Αυτό επιτυγχάνεται
με τον σχηματισμό μιας μεμβράνης που εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια της λεκίθου
και περικλείει και τα τρία βλαστικά δέρματα, του λεκιθικού σάκου. Η αναπνοή και η
απομάκρυνση των διαλυτών μεταβολικών απεκκριμάτων του εμβρύου μπορεί να γίνει
απευθείας στο υδάτινο περιβάλλον, και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται άλλες
εξωεβρυονικές μεμβράνες.
Η προσαρμογή στην χερσαία ζωή απαιτεί, εκτός των άλλων, την προσαρμογή των
αυγών και των εμβρύων ώστε να καταφέρουν να ζήσουν μακριά από το υδάτινο
περιβάλλον. Τα αυγά των ερπετών και των πτηνών έχουν μεγαλύτερα αποθέματα
λεκίθου για να αντιμετωπίσουν τις αναπτυξιακές ανάγκες τους. Επειδή όμως τα αυγά
τους αναπτύσσονται σε ξηρό περιβάλλον, δεν επαρκεί ο μηχανισμός της διάχυσης για
την εξασφάλιση της αναπνοής και της απέκκρισης και χρειάζεται η ανάπτυξη
επιπρόσθετων εξτραεμβρυονικών μεμβρανών. Η εμφάνιση του αμνιωτικού αυγού
(Εικ. 19) αποτελεί μια σημαντική τομή στην εξέλιξη των σπονδυλωτών που μπορεί
να συγκριθεί μόνο με την εμφάνιση της κάτω γνάθου ή το πέρασμα στην χερσαία
διαβίωση. Έτσι, ο μετασχηματισμός των βραγχιακών τόξων σε γνάθους οδήγησε στην
εξέλιξη των σπονδυλωτών από σχετικά μικρά ζώα του πυθμένα σε ενεργά και
επιθετικά ψάρια που κυρίευσαν τους ωκεανούς. Το πέρασμα στην χερσαία διαβίωση
έδωσε στα αμφίβια ένα καινούργιο κόσμο. Η εμφάνιση του αμνιωτικού αυγού
απελευθέρωσε τα χερσαία σπονδυλωτά από οποιαδήποτε εξάρτηση και σε
οποιοδήποτε οντογενετικό στάδιο από την υδρόβια διαβίωση. Η εμφάνιση του αμνίου
έδωσε επίσης την δυνατότητα εσωτερικής γονιμοποίησης και εναπόθεσης του αυγού
στο έδαφος ή σε κάποιο κατάλληλο μέρος ή σε κάποιες περιπτώσεις στον ωαγωγό
του θηλυκού, μέχρι την εκκόλαψη.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στα πολυλεκιθικά αυγά το έμβρυο αναπτύσσεται
πάνω από την λέκιθο και σαν αποτέλεσμα των διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων
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και της κίνησης των κυττάρων, ένα μέρος του μεσοδέρματος περιβάλλει την λέκιθο.
Σε κάποια φάση της εμβρυϊκής ανάπτυξης παρατηρείται συνένωση του ενδοδέρματος
με το σπλαχνικό μεσόδερμα και σχηματισμός μιας εξωεμβρυονικής δομής, το
σπλαχνόπλευρο. Το τμήμα δίπλα στο έμβρυο σχηματίζει τον λεκιθικό μίσχο και η
περιοχή γύρω από την λέκιθο σχηματίζει τον λεκιθικό σάκο. Στη συνέχεια
παρατηρείται εκπτύχωση του ενδοδερμικού τμήματος του σπλαχνοπλεύρου μέσα στη
λέκιθο, απελευθέρωση των ενζύμων που καταναλώνουν τη λέκιθο, και μεταφορά της
στο έμβρυο μέσω των λεκιθικών φλεβών που αναπτύσσονται στο μεσοδερμικό τμήμα
του σπλαχνοπλεύρου. Ένα μέρος του σωματικού μεσοδέρματος συνενώνεται με το
εξώδερμα και σχηματίζει το σωματόπλευρο. Το σωματόπλευρο προβάλλει με τη
μορφή πτυχής (αμνιακή πτυχή), η οποία περιβάλλει το έμβρυο και η οποία αυξάνει,
κάμπτεται πάνω από το έμβρυο και τέλος ενώνεται στα χείλη της με αποτέλεσμα η
εξωτερική στιβάδα να σχηματίσει το χόριο και το εσωτερικό της έλασμα να
σχηματίσει ένα σάκο που περιβάλει το έμβρυο και λέγεται άμνιο. Μετά τον
σχηματισμό του αμνίου, αρχίζει να σχηματίζεται η αλλαντοίδα από μία εκπτύχωση
του σπλαχνοπλεύρου στο εξωτερικό κοίλωμα. Το μεσοδερμικό τμήμα της
αλλαντοίδας βρίσκεται σε επαφή με το μεσόδερμα του χορίου και στη συνέχεια η
περιοχή αυτή αγγειώνεται.
Άρα το έμβρυο έχει τώρα τέσσερις εμβρυϊκούς σάκους: (α) το χόριο που
περιβάλλει όλο το έμβρυο και τον λεκιθικό σάκο, και είναι μια προστατευτική
μεμβράνη, (β) τον λεκιθικό, που χρησιμεύει για την διατροφή του εμβρύου, (γ) τον
αμνιακό, που περιέχει το αμνιακό υγρό και αποτελεί το «υδάτινο» περιβάλλον μέσα
στο οποίο θα αναπτυχθεί το έμβρυο, και (δ) την αλλαντοίδα, που χρησιμεύει για την
αναπνοή, για την απορρόφηση της αλβουμίνης και του νερού, και για την απέκκριση
(δέχεται τα μεταβολικά απόβλητα που παράγονται κατά την ανάπτυξη του εμβρύου).
Τα απεκκρίματα του εμβρύου δεν είναι ουρία και αμμωνία (όπως συμβαίνει στα
έμβρυα που αναπτύσσονται στο υδάτινο περιβάλλον), που είναι τοξικά, αλλά ουρικό
οξύ, που δεν είναι τοξικό και είναι ελάχιστα διαλυτό.

Έμβρυο
Αλλαντοίδα
Λεκιθικός
σάκος

Κέλυφος
Κελυφική
μεμβράνη
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Εικ. 19. Εξωεμβρυονικές μεμβράνες αμνιωτικού αυγού (κοτόπουλο) (από
Hickman et al., 2001).
Το αμνιωτικό αυγό, περιβάλλεται από το κέλυφος το οποίο είναι αδιαπέραστο από
το νερό και τόσο σκληρό όσο χρειάζεται για την προστασία του εμβρύου, αλλά και
τόσο πορώδες ώστε να επιτρέπει την ανταλλαγή των αερίων. Το κέλυφος στα ερπετά
είναι λεπτό και περιέχει λίγο ασβέστιο, ενώ στα πτηνά είναι σχετικά παχύ και περιέχει
πολύ ασβέστιο. Επίσης, το αμνιωτικό αυγό περιέχει αλβουμίνη (υδάτινη ζελατίνη που
περιβάλλει την λέκιθο), που χρησιμεύει στην αποθήκευση του νερού που
χρησιμοποιείται κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
Στα αυγά των ευθήριων θηλαστικών, ο λεκιθικός σάκος είναι υποτυπώδης, ενώ η
αγγειοβριθής αλλαντοίδα με το χόριο προσκολλώνται στερεά στα τοιχώματα της
μήτρας (ενδομήτριο) και σχηματίζουν τον πλακούντα. Η δομή αυτή χρησιμεύει, (α)
για την ανταλλαγή των αερίων και την πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών απ’ ευθείας
από το αίμα της μητέρας, και (β) για την αποβολή των προϊόντων της απέκκρισης. Ο
πλακούντας κάνει περιττή την λέκιθο και έτσι τα αυγά των ευθήριων θηλαστικών
είναι δευτερογενώς μικρολεκιθικά. Η μορφολογία του πλακούντα ποικίλει έντονα
μεταξύ των διαφόρων ομάδων των ευθήριων θηλαστικών (Εικ. 20).
Οι μεμβράνες που σχηματίζονται από το σωματόπλευρο (χόριο, άμνιο) δεν
αγγειώνονται και έτσι δεν μπορούν να υποστηρίζουν την λειτουργία του πλακούντα,
σε αντίθεση με τον λεκιθικό σάκο και την αλλαντοίδα που συνεισφέρουν σημαντικά.
Στα μαρσιποφόρα και κάποια τρωκτικά, ο λεκιθικός σάκος είναι η κυριότερη
εμβρυϊκή συμμετοχή στον πλακούντα. Στα σαρκοφάγα ο λεκιθικός σάκος παραμένει

Πρώιμα αναπτυξιακά στάδια 47

μεγάλος καθόλη τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, στα οπληφόρα είναι αρχικά
μεγάλος και μετά εξαφανίζεται, ενώ στα πρωτεύοντα είναι στην αρχή μικρός και μετά
υποτυπώδης. Στα θηλαστικά , η αλλαντοίδα αποτελεί την εμβρυϊκή συμμετοχή στον
πλακούντα. Μετά τον σχηματισμό της αλλαντοίδας, ο αμνιακός σάκος διευρύνεται
και αναγκάζει την αλλαντοίδα να εισχωρήσει μεταξύ του αμνιακού σάκου και του
πρωτογενούς χορίου. Έτσι, το εξωτερικό κοίλωμα εξαφανίζεται και το έμβρυο
βρίσκεται στην αμνιακή κοιλότητα, ενώ η αλλαντοίδα και το υπόλειμμα του
λεκιθικού σάκου βρίσκονται στα τοιχώματα του αμνιακού σάκου. Οι μίσχοι τους
βρίσκονται ο ένας παραπλεύρως του άλλου, καταλήγουν δε στην κοιλιακή επιφάνεια
του εμβρύου, περιβαλλόμενοι από το άμνιο και αποτελούν τον ομφάλιο λώρο
(umbilical cord). Από αυτόν διέρχονται τα αγγεία, τα οποία θέτουν σε επικοινωνία το
έμβρυο με το μητρικό σώμα (η αλλαντοϊδική κυκλοφορία στα ερπετά και τα πτηνά
είναι ομόλογη με την κυκλοφορία στον ομφάλιο λώρο των θηλαστικών).
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Χόριο

1. Διάχυτος

2. Κοτυληδονώδης

3. Ζωνώδης

4. Δισκοειδής

1. Άλογα, Γουρούνια, Καμήλες, Λεμούριοι,
Καγκουρό, κητώδη
2. Αγελάδες, Κατσίκια, Καμηλοπάρδαλη
3. Σαρκοφάγα
4. Άνθρωπος, ποντίκια, αρουραίοι, κουνέλια,
πίθηκοι

Πλακούντας
Άμνιο και χόριο
Α

ΕΜΒΡΥΟ

7
Α. Επιθηλιοχοριακός: 6 στιβάδες
(Γουρούνια, αγελάδες, άλογα, πρόβατα)

1
2
3
4
5
6

Γ

Β. Ενδοθηλιοχορικός: 4 στιβάδες
(Σκυλιά, γάτες, φώκιες, νυφίτσες)
Γ. Αιμοχοριακός: Άμεση επαφή
(άνθρωπος, αρουραίοι, ποντίκια)
1: Εμβρυϊκό ενδοθήλιο, 2: εμβρυϊκός συνδετικός
ιστός, 3: εμβρυϊκό χοριονικό επιθήλιο
4: Μητρικό χοριονικό επιθήλιο, 5: μητρικός συνδετικός
ιστός, 6: μητρικό ενδοθήλιο
7: Εμβρυϊκά αιμοκύτταρα, 8: μητρικά αιμοκύτταρα

8
ΜΗΤΕΡΑ

Β

Εικ. 20. Κύριοι τύποι πλακούντα στα ευθήρια θηλαστικά: (Α) σύμφωνα με την
μορφολογία χορίου – ενδομητρίου, (Β) σύμφωνα με τον αριθμό των κυτταρικών στιβάδων
μεταξύ εμβρυϊκών και μητρικών αιμοκυττάρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Οµοιόσταση
(Waltes Cannon, 1930): «∆ιατήρηση της ισορροπίας και επαναφορά της φυσικής
κατάστασης».
Οι οµοιοστατικοί µηχανισµοί προστατεύουν το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού
από δυσµενείς διακυµάνσεις του εξωτερικού ή εσωτερικού (µεταβολική δραστηριότητα,
προϊόντα του κυτταρικού µεταβολισµού) περιβάλλοντος.
Οµοιοστατικοί µηχανισµοί
• Ρύθµιση της ποσότητας του νερού και/ή
• Ρύθµιση της συγκέντρωσης των αλάτων των σωµατικών υγρών
(Ισοζύγιο ύδατος, Ωσµωρύθµιση, Απέκκριση)
• Ρύθµιση της θερµοκρασίας στο βέλτιστο εύρος του µεταβολισµού
Προσαρµοστικοί µηχανισµοί
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ζώα που ζουν στα γλυκά νερά, στη θάλασσα
και στη ξηρά σε σχέση µε τη διατήρηση της υδατικής ισορροπίας, της ισορροπίας των
αλάτων, της απέκκρισης των προϊόντων του µεταβολισµού και της θερµορύθµισης είναι
διαφορετικά. Έτσι τα σπονδυλωτά για να εξασφαλίσουν την οµοιόσταση έχουν αναπτύξει
διάφορες προστατευτικές δοµές καθώς και συγκεκριµένες ηθολογικές και φυσιολογικές
προσαρµογές. Οι κυριότερες δοµικές προσαρµογές που εµφανίζονται στα σπονδυλωτά που
ζουν σε υποτονικό µέσο, όπως είναι τα γλυκά νερά, είναι: (1) το αδιαπέρατο στρώµα
βλέννας πάνω στο δέρµα τους (όπως στους κυκλόστοµους, στους περισσότερους
οστεϊχθύες και στα αµφίβια), (2) η µείωση της δερµικής αιµατικής τροφοδοσίας (όπως στα
ψάρια), (3) η εξωτερική οστέινη θωράκιση (όπως σε µερικά οστρακόδερµα και
πλακόδερµα), και (4) η αύξηση του µεγέθους του αγγειώδους σπειράµατος.
Οι κυριότερες δοµικές προσαρµογές που εµφανίζονται σε διάφορα σπονδυλωτά που
ζουν σε υπερτονικό µέσο, όπως είναι το θαλασσινό νερό, είναι: (1) το αδιαπέρατο στρώµα
βλέννας πάνω στο δέρµα τους, (2) η µείωση της δερµικής αιµατικής τροφοδοσίας, (3) η
µείωση του µεγέθους του αγγειώδους σπειράµατος, και (4) την αύξηση της ωσµωτικής
πίεσης των σωµατικών υγρών στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του περιβάλλοντος µε διάφορους
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µηχανισµούς, όπως την αύξηση της συγκέντρωσης της ουρίας στο αίµα (χονδριχθύες), την
αποβολή των αλάτων που προσλήφθηκαν µαζί µε το νερό από τα βράγχια (τελεόστεοι), την
απέκκριση αλάτων από αδενικό ιστό που υπάρχει στους ρώθωνες (θαλάσσια πτηνά), την
απέκκριση των αλάτων µε τη δηµιουργία υπερτονικών ούρων (θαλάσσιες πτηνά και
θηλαστικά), ή την απέκκριση αλάτων από τους δακρυϊκούς αδένες (θαλάσσιες χελώνες).
Οι προσαρµογές που εµφανίζονται στα σπονδυλωτά που ζουν στην ξηρά, είναι: (1) η
ανάπτυξη αδιαπέρατου επιδερµικού καλύµµατος υπό τη µορφή κερατίνης (σε όλα τα
αµνιωτά), (2) η µείωση της αγγείωσης του δέρµατος (σε όλα τα αµνιωτά), (3) η σµίκρυνση
του µεγέθους του αγγειώδους σπειράµατος (στα ερπετά και πτηνά), (4) η επαναρρόφηση
του νερού διαµέσου του τοιχώµατος της αµάρας (στα ερπετά και πτηνά), (5) η ανάπτυξη
εξειδικευµένης δοµής (αγκύλη του Henle) στα ουροφόρα σωληνάρια για την
επαναρρόφηση του νερού (ανεπτυγµένη ειδικά στα θηλαστικά, υπολειµµατική στα πτηνά),
(6) η απέκκριση ουρικού οξέος για να µειωθεί η απώλεια του νερού στο ελάχιστο (στα
πτηνά και σε µερικά ερπετά), (7) η τελειοποίηση του ορµονικού ελέγχου της παραγωγής
ούρων (αντιδιουρητική ορµόνη, θηλαστικά), (8) η ικανότητα αξιοποίησης του νερού που
παράγεται από τον οξειδωτικό µεταβολισµό (σε κάποια τρωκτικά της ερήµου).
Ωσµωτική ρύθµιση
Σκοπός της ωσµωρύθµισης είναι η διατήρηση του εσωτερικού υγρού περιβάλλοντος σε
µια σταθερή από απόψεως σύνθεσης κατάσταση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγές
του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος.
Ισορροπία στην πρόσληψη και στις απώλειες του νερού για τα υδρόβια(**) και
χερσόβια σπονδυλωτά (*µεταβολικό νερό: για κάθε 100 g πρωτείνης που καταβολίζεται
πλήρως, παράγονται 41,3 g νερού, για κάθε 100 g υδατάνθρακα 55,5 g νερού, και για κάθε
100 g.λίπους 107,1 g νερού).
Πηγές πρόσληψης νερού

Απώλειες

Τροφή

Εξάτµιση

Πόση

Απέκκριση

Οξειδωτικός µεταβολισµός*

Ώσµωση**
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Αν για οποιαδήποτε λόγο, η πυκνότητα του µεσοκυττάριου υγρού υψωθεί, τότε
δηµιουργείται ωσµωτική πίεση η οποία προκαλεί αφυδάτωση των κυττάρων, καθώς και
απώλεια ιόντων στα οποία η κυτταρική µεµβράνη είναι διαπερατή, µε αποτέλεσµα το
θάνατο του κυττάρου. Αντίθετα, όταν η πυκνότητα του µεσοκυττάριου υγρού ελαττωθεί,
τότε η ωσµωτική πίεση που θα δηµιουργηθεί θα προκαλέσει την είσοδο νερού στα κύτταρα
µε αποτέλεσµα τη κυτταρολυσία. Οι µηχανισµοί ωσµωρύθµισης που έχουν αναπτύξει τα
σπονδυλωτά ποικίλουν ανάλογα µε τα διάφορα περιβάλλοντα.
Υδρόβια σπονδυλωτά
Ι. Οι υδρόβιοι οργανισµοί µε βάση την σύγκριση της συγκέντρωσης των διαλυµένων
συστατικών

(osmolarity)

µεταξύ

των

σωµατικών

υγρών

και

του

εξωτερικού

περιβάλλοντος, διακρίνονται σε:
•

Υπερωσµωτικοί = σωµατικά υγρά υπερτονικά ως προς το εξωτερικό περιβάλλον,

•

Υποσµωτικοί = σωµατικά υγρά υποτονικά ως προς το εξωτερικό περιβάλλον,

•

Iσοσµωτικοί = σωµατικά υγρά παρόµοιας ωσµωµοριακότητας ως προς το εξωτερικό
περιβάλλον.

ΙΙ. Οι υδρόβιοι οργανισµοί µε βάση τον τρόπο που εξασφαλίζουν την υδατική ισορροπία
διακρίνονται σε:
•

Ωσµωσυµµορφωτές (Osmotic conformers) = απουσία ενεργητικών µηχανισµών
ωσµωρύθµισης,

•

Ωσµωρυθµιστές (Osmotic regulators) = ικανότητα ωσµωρύθµισης των σωµατικών
υγρών.

ΙΙΙ. Οι υδρόβιοι οργανισµοί µε βάση την ικανότητα προσαρµογής τους σε διαφορές
αλατότητας διακρίνονται σε:
•

Στενόαλοι = δεν αντέχουν µεγάλες διακυµάνσεις αλατότητας,

•

Ευρύαλοι = επιβιώνουν σε νερά µε σηµαντικές διακυµάνσεις αλατότητας.
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Na+

Cl-

K+

Mg2+

Ca2+

SO42-

Urea

TMAO

Total

Θ. νερό

439

513

9,3

50

9,6

26

0

0

1020

Hagfish1

486

508

8,2

12

5,1

3

-

-

1035

Καρχαρίας2

255

241

6,0

3,0

5

0,5

441

72

1118

1

Μyxine glutinoza, 2Scyliorhinus canicula

1. Μυξίνοι → Ωσµωσυµµορφωτές

2. Χονδριχθύες
Οι χονδριχθύες συγκρατούν ουρία στα σωµατικά υγρά, παράγουν και αποθηκεύουν
trimethylamine oxide (TMAO) στο αίµα, που προστατεύει από την αποδιάταξη των
πρωτεϊνών από την ουρία. Επίσης, δεν πίνουν νερό και εκκρίνουν άλατα και ουρία από
τους εδρικούς αδένες και τα νεφρά. Έτσι οι χονδριχθύες έχοντας αναπτύξει αυτές τις
προσαρµογές καταφέρνουν, αν και έχουν χαµηλότερες συγκεντρώσεις των επιµέρους
ιόντων στα σωµατικά υγρά, να είναι στο σύνολο υπερτονικοί ως προς το θαλασσινό νερό.
3. Θαλάσσιοι οστεϊχθύες
Οι οστεϊχθύες που διαβιούν στο θαλασσινό νερό είναι υποτονικοί ως προς το εξωτερικό
περιβάλλον (ωσµωτική συγκέντρωση του θαλασσινού νερού ≈ 1020 mosm/l και των
σωµατικών υγρών 350 – 450 mosm/l). Για να αντιµετωπίσουν τις απώλειες του νερού
λόγω ώσµωσης πίνουν άφθονο νερό και εκκρίνουν µικρή ποσότητα ούρων (υπολειπόµενα
ή ελάχιστα αγγειωµένα Μαλπιγιανά σωµάτια). Αυτό όµως δηµιουργεί ένα επιπρόσθετο
πρόβληµα, την αύξηση των αλάτων στο έντερο. Οι οστεϊχθύες αντιµετωπίζουν αυτό το
πρόβληµα µε εκλεκτική έκκριση µονοσθενών ιόντων (Νa+-K+ ATPase) από ειδικά κύτταρα
των βραγχίων (χλωροκύτταρα) καθώς και µε την (Εικ. 21).
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Εικ. 21. Ωσµωρύθµιση σε θαλάσσιους οστεϊχθύες

4. Οστεϊχθύες των γλυκών νερών
Οι οστεϊχθύες που διαβιούν στο γλυκό νερό είναι υπερτονικοί ως προς το εξωτερικό
περιβάλλον (ωσµωτική συγκέντρωση του γλυκού νερού 1-20 mosm/l και των σωµατικών
υγρών 250 – 350 mosm/l). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την είσοδο νερού στο σώµα λόγω
ώσµωσης και την συνεχή απώλεια (διάχυση) αλάτων από το σώµα στο περιβάλλον νερό
δια µέσου των βραγχίων και των νεφρών. Για να εξασφαλίσουν την ωσµωτική ισορροπία
αποβάλλουν µεγάλες ποσότητες ούρων (µεγάλα-ανεπτυγµένα νεφρά) και αντικαθιστούν τις
ιοντικές απώλειες (κυρίως Νa+ και Cl-) µε ενεργητική µεταφορά από τα βράγχια στο
πλάσµα (Εικ. 22).

Βράγχια

Νεφρά

Στοµάχι

Οισοφάγος

Έντερο

Εικ. 22. Ωσµωρύθµιση σε οστεϊχθύες των γλυκών νερών

Ουροδόχος
κύστη
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5. Αµφίβια
Τα περισσότερα αµφίβια έχουν άµεση σχέση µε το γλυκό νερό. Για να αντιµετωπίσουν
την είσοδο του νερού στο σώµα λόγω ώσµωσης, παράγουν µεγάλες ποσότητες πολύ
αραιωµένων ούρων. Η απώλεια αλάτων (κυρίως νατρίου) αντιµετωπίζεται µε την
πρόσληψη νατρίου από το περιβάλλον νερό µέσω του δέρµατος. Κατά τη παραµονή των
αµφιβίων στην ξηρά, ελαττώνεται η παραγωγή ούρων (δηλαδή οι απώλεια νερού) µέσω της
µείωσης του ρυθµού διήθησης από το αγγειώδες σπείραµα και της αύξησης της
επαναρρόφησης νερού από τα νεφρικά σωληνάρια. Όµως,, τα επίπεδα ουρίας συνεχίζουν
να παραµένουν υψηλά και σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στους ελασµοβράγχιους, τα
αµφίβια δεν αποθηκεύουν στο αίµα, αλλά απεκκρίνουν ενεργητικά την ουρία από τα νεφρά
τους. Ένα είδος αµφιβίου (Rana cancrivora) που ζει και ψάχνει τη τροφή του στο
θαλασσινό νερό, έχει αναπτύξει παρόµοια προσαρµογή µε αυτή των ελασµοβράγχιων,
αποθηκεύει δηλαδή υψηλές συγκεντρώσεις ουρίας στο αίµα, αλλά µε διαφορετικό
µηχανισµό. Τα νεφρά αυτού του αµφιβίου δεν επαναρροφούν την ουρία, αλλά όταν το ζώο
είναι στο θαλασσινό νερό, εµποδίζει την είσοδο του νερού στο σώµα του και µειώνει τις
απώλειες ουρίας από τα νεφρά.
Απεκκριτικό σύστηµα – τύποι νεφρών
Το ουροποιητικό σύστηµα έχει δύο κύριες λειτουργίες:
(α) την απέκκριση των προϊόντων του µεταβολισµού (αζωτούχος απέκκριση), και
(β) την ρύθµιση της ιοντικής ισορροπίας και του ισοζυγίου του νερού (υδατική
ισορροπία)
Στα σπονδυλωτά εµφανίζονται τέσσερις τύποι νεφρών: o αρχίνεφρος ή ολόνεφρος, ο
πρόνεφρος, ο µεσόνεφρος ή οπισθόνεφρος και ο µετάνεφρος (Εικ. 23). Οντογενετικά το
µεσόδερµα του κάθε µεταµερούς του κορµού περιλαµβάνει στη δεξιά και αριστερή πλευρά
του από µια νεφρική περιοχή, τα µεταµερικά διατεταγµένα νεφροτόµια (µια µικρή µάζα
ιστού τοποθετηµένη µεταξύ µυοτοµίων και πλευρικής πλάκας). Πιστεύεται πως στα
πρωτόγονα σπονδυλωτά από κάθε νεφροτόµιο σχηµατίστηκε µια άζυγη νεφρική µονάδα.
Έτσι σχηµατίστηκε µια σειρά από νεφρικές µονάδες, µεταµερικά διατεταγµένες κατά
µήκος της κάθε πλευράς του σώµατος. Η διαφοροποίηση των νεφροτοµίων στο έµβρυο
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αρχίζει από εµπρός προς τα πίσω, έτσι τα πιο παλιά τµήµατα της σειράς είναι τα πρόσθια
και τα πιο νέα τα τελευταία.
Στα ασπόνδυλα τα στοιχεία του νεφρού εκβάλλουν κατευθείαν προς τα έξω. Όµως στα
έµβρυα των σπονδυλωτών ένας επιµήκης αγωγός αναπτύσσεται σε κάθε πλευρά και
συγκεντρώνει τα ούρα από την κάθε σειρά των µεταµερικά διατεταγµένων νεφρικών
µονάδων. Συνήθως οι δυο αγωγοί ενώνονται πριν από την εκβολή τους προς τα έξω στην
περιοχή της αµάρας. Ο πρωτόγονος αυτός νεφρικός αγωγός καλείται αρχινεφρικός αγωγός
(Εικ 23-1). Σε µερικές περιπτώσεις ο αγωγός αυτός σχηµατίζεται από τη σύντηξη των
άκρων των σωληναρίων των πιο µπροστινών και νωρίτερα σχηµατισµένων νεφρικών
µονάδων και συνεχίζεται προς τα πίσω κατά µήκος της πλευρικής επιφάνειας των
νεφροτοµίων. Συχνά κατά το σχηµατισµό του χρησιµοποιεί παραπέρα νεφρογενετικό
υλικό. Έτσι σχηµατίζεται ο αρχίνεφρος. Αυτός ο τύπος νεφρού αποτελείται από ζεύγη
µεταµερικά διατεταγµένων σωλήνων, οι οποίοι ξεκινούν από τις µεταµερικά διατεταγµένες
περιτοναϊκές χοάνες που φέρουν εξωτερικά αγγειώδη σπειράµατα και καταλήγουν στους
ζυγούς επιµήκεις αρχινεφρικούς αγωγούς. Αυτές οι περιτοναϊκές χοάνες καλούνται
νεφροστόµατα.
Αυτός ο πλέον πρωτόγονος τύπος νεφρών εµφανίζεται στις προνύµφες των µυξίνων.
Στους µυξίνους (Bdellostoma), τα προνεφρικοί σωληνάρια εµφανίζονται κατά τη διάρκεια
της εµβρυϊκής ανάπτυξης στο πρόσθιο τµήµα της νεφρογενούς πλάκας. (Εικ. 23-1). Στους
ενήλικους µυξίνους (αλλά και στις προνύµφες των πετροµυζονοειδών (lampreys), των
ιχθύων και των αµφιβίων) τα σωληνάρια που βρίσκονται στο πρόσθιο τµήµα του
αρχίνεφρου µαζί µε αυτά που βρίσκονται στο πίσω τµήµα και φέρουν σπείραµα, αλλά δεν
ανοίγουν στην περισπλαχνική κοιλότητα, σχηµατίζουν µια συµπαγή µάζα τον πρόνεφρο
(Εικ. 23-2). Ο πρόνεφρος χαρακτηρίζεται από: (1) τα εξωτερικά αγγειώδη σπειράµατα, (2)
τα ανοικτά περιτοναϊκά νεφροστόµατα, και (3) από ζεύγος µεταµερικών σωλήνων ανά
µεταµερές.
Στα ενήλικα πετροµυζονοειδή καθώς και στους περισσότερους ενήλικους ιχθείς και
αµφίβια, ο λειτουργικός τύπος νεφρού είναι ο µεσόνεφρος (οπισθόνεφρος) (Εικ. 23-3). Τα
προνεφρικά σωληνάρια ατροφούν, ενώ αναπτύσσονται αυτά που βρίσκονται στο µέσο
τµήµα της νεφρογενετικής πλάκας. Η µορφή του οπισθόνεφρου ποικίλλει στις διάφορες
οµάδες των κατώτερων σπονδυλωτών. Στα αµφίβια, στους ελασµοβράγχιους, στις χίµαιρες
καθώς και σε αρκετούς τελεόστεους τα πρόσθια νεφρικά σωληνάρια χρησιµεύουν για την
µεταφορά του σπέρµατος, δηλώνοντας την διπλή χρήση των αγωγών (ουρογεννητικό
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σύστηµα). Αυτό το τµήµα που σχετίζεται στα αρσενικά µε τους όρχεις, εκφυλίζεται στα
θηλυκά άτοµα.
Ο εµβρυϊκός νεφρός των αµνιωτών είναι ο µεσόνεφρος, αλλά στα ενήλικα ερπετά,
πτηνά και θηλαστικά το απεκκριτικό σύστηµα είναι ο µετάνεφρος (Εικ. 23-4). Σε αυτό τον
τύπο νεφρού ατροφούν τόσο τα προ- όσο και τα µεσονεφρικά σωληνάρια, τα δε νεφρικά
καψύλλια συγκεντρώνονται σε µια µάζα, συνδεόµενα µε συνδετικό ιστό και αποτελούν
τους νεφρούς. Ο πρωταρχικός ουρητήρας εµφανίζει στο άκρο του µια σωληνοειδή
αποφυάδα, η οποία συνενώνεται µε το νεφρό και καλείται οριστικός ουρητήρας, ενώ οι
αγωγοί των Wolf και Müller παραµένουν ανεξάρτητοι απ’ αυτόν. Στα ερπετά, τα πτηνά και
τα µονοτρήµατα θηλαστικά οι τρεις αγωγοί εκβάλλουν χωριστά στην αµάρα, ενώ στα
υπόλοιπα θηλαστικά οι ουρητήρες εκβάλλουν στην ουροδόχο κύστη, η οποία µε την
ουρήθρα επικοινωνεί µε το περιβάλλον.
Συµπερασµατικά, οι κυριότερες διαφορές των ανωτέρω τύπων νεφρού είναι οι εξής:
(1) το µέγεθος της σχέσης τους µε το κυκλοφορικό σύστηµα (παρουσία ή απουσία
αγγειωδών σπειραµάτων), (2) η έκταση της σχέσης τους µε το κοίλωµα (παρουσία ή
απουσία των περιτοναϊκών νεφροστοµάτων), (3) ο αριθµός των σωλήνων (αν αντιστοιχούν
στον αριθµό των µεταµερών ή αν αυξήθηκε δευτερογενώς ο αριθµός τους), (4) η θέση τους
στο σώµα και στη νεφρική πλάκα (πρόσθια, µεσαία ή οπίσθια), (5) η ταυτότητα του
απαγωγού σωλήνα, (6) η µορφή τους (συµπαγής ή διάχυτη), και (7) η εµφάνισή τους κατά
το εµβρυϊκό ή το ενήλικο στάδιο του οργανισµού (από Ναυπακτίτη, 1999).
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1. Αρχίνεφρος

2. Πρόνεφρος
Γονάδες
Σωληνάρια µε ανοικτά
νεφροστόµατα

Γονάδες
Προνεφρικά σωληνάρια
µε νεφροστόµατα

Νεφρογενετική πλάκα
Αρχινεφρικός αγωγός
(πρωταρχικός ουρητήρας)

Προνεφρικός αγωγός

3. Μεσόνεφρος
Εκφυλισµένα προνεφρικά
σωληνάρια

1. Νεφρικά σωληνάρια: Πρόσθιο τµήµα της
νεφρογενετικής πλάκας (ΝΠ)
2. Προνεφρικός αγωγός: αυξάνεται στο οπίσθιο
τµήµα της ΝΠ, καταλήγει στην αµάρα

Όρχεις
Επιδιδυµίδα
Μεσονεφρικά σωληνάρια
µε σπείραµα

1. Νεφρικά σωληνάρια: Μέσο τµήµα της ΝΠ
2. Σύνδεση µε µεσονεφρικό αγωγό

Μεσονεφρικός αγωγός

4. Μετάνεφρος
Όρχεις
Επιδιδυµίδα
Εκφυλισµένα προ- και
µεσονεφρικά σωληνάρια

Σχηµατισµός εγκολπώµατος του ουρητήρα (ureteric
diverticulum)
Μεσονεφρικός αγωγός: σπέρµα στα αρσενικά,
εκφυλίζεται στα θηλυκά

Μετανεφρός
Ουρητήρας
Σπερµατικός
αγωγός
Εικ. 23. Απεκκριτικό σύστηµα στα σπονδυλωτά. 1. Έµβρυο µυξίνων (hagfish), 2. Ενήλικες µυξίνοι,
νύµφες lampreys, ψαριών & αµφιβίων, 3. Ενήλικες πετροµυζονοειδείς (lampreys), ιχθείς – αµφίβια
(οπισθονεφρός), 4. Ενήλικα αµνιωτά (ερπετά – πτηνά – θηλαστικά).
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Λειτουργία του νεφρώνα
Η κατανόηση των διαφορών που παρουσιάζονται στη δοµή των νεφρών στις επιµέρους
οµάδες των σπονδυλωτών, µπορεί να γίνει µόνο µέσα στα πλαίσια του τρόπου διαβίωσης
και των προσαρµογών που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης και σχετίζονται
µε τις δύο κύριες λειτουργίες των νεφρών, δηλαδή την απέκκριση και την ωσµωρύθµιση.
Για λόγους σύγκρισης στην Εικ. 24 παρατίθεται η δοµή του νεφρώνα των θηλαστικών και
οι κύριες λειτουργίες των επιµέρους τµηµάτων του. Ο νεφρώνας αποτελείται βασικά από
(1) ένα σπείραµα, το οποίο διηθεί µηχανικά το αίµα, και (2) ένα µακρύ σωληνάριο, µέσα
στο οποίο οι ουσίες που χρειάζονται (νερό, ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, αµινοξέα, ακετοξικά
ιόντα, βιταµίνες) επαναρροφούνται στο πλάσµα των τριχοειδών που βρίσκονται γύρω από
τα σωληνάρια, ενώ οι ανεπιθύµητες περνούν στα ούρα. Το υγρό που διηθείται από το
σπείραµα στο έλυτρο του Bowman, ονοµάζεται σπειραµατικό διήθηµα και η
περιεκτικότητα του είναι η ίδια µε αυτή του πλάσµατος εκτός από το ότι δεν περιέχει
ερυθροκύτταρα και η περιεκτικότητά του πρωτείνες είναι ασήµαντη. Μπαίνοντας στα
σωληνάρια του νεφρώνα το σπειραµατικό διήθηµα περνά διαδοχικά από το εγγύς
σωληνάριο, από την αγκύλη του Henle, από το άπω σωληνάριο και από το αθροιστικό
σωληνάριο, για να καταλήξει στη νεφρική πύελο (Εικ. 24Α). Φυσιολογικά πάνω από το
99% του νερού του διηθήµατος επαναρροφούνται καθώς το διήθηµα περνά από τα
σωληνάρια. Η επαναρρόφηση των ουσιών που έχουν θρεπτική αξία για το σώµα γίνεται
σχεδόν αποκλειστικά στα εγγύς σωληνάρια του νεφρού. Ο νεφρώνας διαθέτει έναν ειδικό
µηχανισµό

συµπύκνωσης

των

ούρων,

το

λεγόµενο

µηχανισµό

αντιρρεύµατος

(countercurrent), ο οποίος στηρίζεται στην ειδική ανατοµική διάταξη των αγκυλών του
Henle και έχει ως αποτέλεσµα την υπερωσµωτικότητα του διάµεσου ιστού της µυελώδους
ουσίας του νεφρού (Εικ. 24Β).
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Β

Α

Eικ. 24A. ∆οµή του νεφρώνα των θηλαστικών.
Eικ. 24Β. Ο µηχανισµός αντιροής για τη συµπύκνωση των ούρων (οι τιµές σε mOsm/l)
(από Guyton, επιµέλεια Κούβελας, 1990).
Οι µυξίνοι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έχουν την πλέον απλή δοµή νεφρού.
Ουσιαστικά αποτελούνται από ένα βραχύ σωληνάριο που ενώνει το σπείραµα µε τον
εκκριτικό αγωγό (Εικ. 25). Ο νεφρός των πετροµυζονοειδών και των τελεόστεων των
γλυκών νερών είναι περισσότερο διαφοροποιηµένος, και αποτελείται από το σπείραµα, το
εγγύς σωληνάριο, ένα διάµεσο τµήµα, το άπω σωληνάριο και το αθροιστικό σωληνάριο. Ο
νεφρός όµως των θαλάσσιων τελεόστεων είναι υποπλασµένος, αφού απουσιάζει το άπω
σωληνάριο και σε πολλές περιπτώσεις και το σπείραµα (Εικ. 25). Γενικά η µείωση του
µεγέθους του αγγειώδους σπειράµατος αποτελεί ένα µηχανισµό περιορισµού της απώλειας
νερού. Αυτός ο µηχανισµός είναι ιδιαίτερα απαραίτητος στα σπονδυλωτά που ζουν µέσα σε
ένα υπέρτονο περιβάλλον καθώς και σε αυτά που ζουν στην ξηρά. Οι θαλάσσιοι
χονδριχθύες διατηρούν όµως το πρωτόγονο µεγάλο µέγεθος του σπειράµατος γιατί
αντιµετώπισαν το πρόβληµα της υδατικής ισορροπίας µε την αποθήκευση ουρίας στο αίµα
τους. Στα άλλα όµως θαλάσσια ψάρια, ο περιορισµός της απώλειας του νερού
αντιµετωπίστηκε µε τη µείωση ή την εξαφάνιση του σπειράµατος, οπότε διηθείται λιγότερο
νερό.
Στα θηλαστικά, και σε µικρότερο βαθµό στα πτηνά, το σπείρωµα διατηρήθηκε, γιατί
αναπτύχθηκε ένας νέος µηχανισµός διατήρησης της υδατικής ισορροπίας. Συγκεκριµένα,
αναπτύχθηκε η αγκύλη που βρίσκεται στο διάµεσο τµήµα του ουροφόρου σωληναρίου
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(Εικ. 25) και εξειδικεύθηκε στην επαναρρόφηση του νερού µέσω του συστήµατος των
αντίρροπων ροών. Έτσι όσο πιο µακριά είναι η αγκύλη του Henle, τόσο πιο υπέρτονα
γίνονται τα ούρα.

Αζωτούχος απέκκριση
Το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό που είναι τα τελικά προϊόντα µεταβολισµού των
υδατανθράκων και των λιπών αποµακρύνονται εύκολα από τον οργανισµό των
σπονδυλωτών. Όµως ο µεταβολισµός των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων έχει σαν
αποτέλεσµα τη παραγωγή αζώτου, κυρίως µε την µορφή της αµµωνίας (NH3). Επειδή όµως
η αµµωνία είναι πολύ τοξική πρέπει είτε να αποµακρυνθεί αµέσως από τον οργανισµό
(γεγονός που απαιτεί µεγάλες ποσότητες νερού) ή να µετατραπεί χηµικά σε µια λιγότερο
τοξική µορφή. Τα σπονδυλωτά έχουν αναπτύξει τρεις στρατηγικές για την αποµάκρυνση
της αµµωνίας: (1) την άµεση απέκκριση της αµµωνίας στο περιβάλλον, (2) την µετατροπή
της αµµωνίας σε ουρικού οξέος και (3) την µετατροπή της αµµωνίας σε ουρία (Eικ. 26).
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Περιβάλλον που ευνοεί τις
απώλειες νερού

Περιβάλλον που ευνοεί τη
πρόσληψη νερού

Μυξίνοι
Lamprey

Καρχαρίας
Οστεϊχθύες του
γλυκού νερού

Θαλάσσιοι τελεόστεοι
(µε σπείραµα)

Τελεόστεοι του
γλυκού νερού
Θαλάσσιοι τελεόστεοι
(χωρίς σπείραµα)
(1) Θάλασσα

∆ίπνευστοι

Ερπετά

Αµφίβια
Πτηνά
(3) Γλυκό νερό
(2) Χέρσος

Θηλαστικά
Εικ. 25. ∆οµή του νεφρώνα των σπονδυλωτών. PT: εγγύς σωληνάριο (proximal
tubule), IS: διάµεσο τµήµα (intermediate segment), DT: άπω εσπειραµένο σωληνάριο
(distal tubule), CT: Αθροιστικό σωληνάριο (collecting tubule) (από Kardong, 2002).
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Uricotelism

Ureotelism

Ureotelism

Ammonotelism

Εικ. 26. Στρατηγικές που έχουν αναπτύξει τα σπονδυλωτά για την απέκκριση των
αζωτούχων προϊόντων του µεταβολισµού. Αµµωνία (πολύ τοξική, διαλυτή στο νερό):
πολλά ψάρια, αµφίβια και µερικά ερπετά, Ουρία (είναι λιγότερο τοξική και µπορεί να
βρίσκεται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση στο αίµα, µειώνει τις απώλειες νερού για τα
χερσόβια ζώα, οι χονδριχθύες αποθηκεύουν την ουρία στο αίµα τους σαν ωσµωρυθµιστικό
παράγοντα): κάποια ψάρια, ενήλικα αµφίβια, θηλαστικά, Ουρικό οξύ (πολύ λιγότερο
διαλυτό στο νερό από ότι η αµµωνία ή η ουρία, εκκρίνεται σαν ίζηµα, αφού επαναρροφηθεί
όλο σχεδόν το νερό): κάποια ερπετά, πτηνά (τροποποιηµένο από Kardong, 2002.)
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Ουροδόχος κύστη
Τα άγναθα δεν έχουν ουροδόχο κύστη. Στις υπόλοιπες οµάδες ιχθύων, η ουροδόχος
κύστη είναι µια µικρή διόγκωση στο ουραίο άκρο των µεσονεφρικών σωληναρίων, αλλά
δεν αποθηκεύει ουρία. Μόνο οι δίπνευστοι, µερικοί πρωτόγονοι ακτινοπτερύγιοι και οι
ελασµοβράγχιοι ιχθύες αποθηκεύουν περιστασιακά µικρές ποσότητες ουρίας. Στα
τετράποδα, η ουροδόχος κύστη αναπτύσσεται σαν µια κοιλιακή εκκόλπωση της αµάρας.
Το τοίχωµα της ουροδόχου κύστης είναι καλυµµένο από λείους µύες. Η ουροδόχος κύστη
των αµφιβίων θεωρείται ότι είναι οµόλογη δοµή της αλλαντοίδας των αµνιωτών. Κάποια
ερπετά (χελώνες, µερικές σαύρες, Sphenodon) έχουν παρόµοια ουροδόχο κύστη, αλλά αυτή
προκύπτει από τη διατήρηση στα ενήλικα άτοµα τµήµατος της εµβρυϊκής αλλαντοίδας.
Αντίθετα, τα υπόλοιπα ερπετά και τα περισσότερα πτηνά δεν έχουν ουροδόχο κύστη, γιατί
εκκρίνουν σχεδόν στερεά ούρα που περιέχουν ουρικό οξύ. Στα θηλαστικά η ουροδόχος
κύστη σχηµατίζεται από ένα τµήµα της αλλαντοίδας και από το urodeum (= το τµήµα της
κλοάκης το οποίο υποδέχεται τις εκβολές των ουρητήρων και των σπερµατικών πόρων).
Στα τετράποδα η ουροδόχος κύστη αδειάζει το περιεχόµενό της κατευθείαν στην αµάρα,
εκτός από τα θηλαστικά στα οποία υπάρχει ένα ξεχωριστό άνοιγµα, η ουρήθρα.

Τ
DD
C Ur P

E

R

Έξοδος
U

Τ
Ουρογενετικό σύστηµα πτηνού. T: Όρχεις (Testis), E: Επιδυδιµίδα (Epididymes), DE:
Σπερµατικός ή ορχικός πόρος (Deference duct), R: Ορθόν έντερο (Rectum), U: Ουρητήρας
(Ureter), C: Τµήµα του ορθού και του κόλου (Corpodeum), Ur: Ουροδαίο (Urodeum), P:
Αρχέγονος πρωκτός (Proctodeum).

Κεφάλαιο 5
Το σύστημα των σωματικών περιβλημάτων
Το σύστημα των σωματικών περιβλημάτων εκτελεί ποικίλες λειτουργίες. Παρέχει
φυσική προστασία στους υποκείμενους ιστούς και προστατεύει τις ελεύθερες
επιφάνειες του σώματος από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις. Δέχεται, μέσω των
αισθητηρίων, ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον, συμβάλει σημαντικά στην
κίνηση, στην ρύθμιση του ποσοστού των αλάτων των σωματικών υγρών, στην
αναπνοή (αμφίβια), στην θερμορύθμιση (ενδόθερμα ζώα), στην αποθήκευση λίπους
και γλυκογόνου και στην σύνθεση της βιταμίνης D. Επίσης, συμβάλλει ουσιαστικά
(μέσω των χρωματοφόρων και των διαφόρων ουσιών που εκκρίνουν οι δερματικοί
αδένες) σε σημαντικές ηθολογικές και φυσιολογικές λειτουργίες όπως αναγνώριση,
προστασία, απώθηση, έλξη, σεξουαλική συμπεριφορά, απορρόφηση και διατήρηση
θερμότητας, προστασία του νευρικού συστήματος ή των γονάδων από επιβλαβείς
ακτινοβολίες, καθώς και για τη θρέψη των νεογέννητων ατόμων (θηλαστικά:
μαστικοί αδένες).
Το σύστημα των σωματικών περιβλημάτων μπορεί να μας δώσει σημαντικές
πληροφορίες για τις συνήθειες και το περιβάλλον διαβίωσης ενός οργανισμού, μπορεί
να χρησιμεύσει για την συστηματική του κατάταξη, αλλά από την άλλη λόγω της
εξειδίκευσής του δεν μπορεί να δώσει (σε σύγκριση με άλλα οργανικά συστήματα)
σημαντικές πληροφορίες και για τις φυλογενετικές σχέσεις. Το σύστημα των
σωματικών περιβλημάτων αποτελείται από: (α) το δέρμα και (β) τα δερματικά
παράγωγα.
Κύριοι τύποι σωματικών περιβλημάτων
1.

Ασπόνδυλα, κεφαλοχορδωτά

•

Μία στιβάδα: Επιδερμίδα

•

Βλαστική στιβάδα (λεπτό στρώμα χαλαρού συνδετικού ιστού)

•

Δεν υπάρχει δερμίδα και προεξέχοντα επιδερμικά παράγωγα

•

Στα ασπόνδυλα η επιδερμίδα εκκρίνει ΕΦΥΜΕΝΙΔΑ
(χιτίνη, πρωτείνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ενώσεις)
(καρκινοειδή: άλατα ασβεστίου – εξωσκελετός)
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2.

Σπονδυλωτά

•

Μερικές έως πολλές στιβάδες

•

Επιδερμίδα, Δερμίδα

Δομή του δέρματος στα σπονδυλωτά
Το δέρμα όλων των σπονδυλωτών αποτελείται από δύο πρωταρχικές στιβάδες, την
υπερκείμενη επιδερμίδα και την δερμίδα (Εικ. 27). Η επιδερμίδα προέρχεται από το
εξώδερμα και η δερμίδα από το δερματομερές με συμβολή και τμημάτων του
ραχιαίου και κοιλιακού σωματικού μεσοδέρματος. Η επιδερμίδα των σπονδυλωτών
αποτελείται από τουλάχιστο δύο στιβάδες: την κεράτινη και την βλαστική. Η
βλαστική στιβάδα περιλαμβάνει τα ζωντανά και διαρκώς ανανεούμενα κύτταρα,
καθώς και τα μελανοφόρα (στα ομοιόθερμα ζώα). Ο αριθμός των στρωμάτων πάνω
από την βλαστική στιβάδα διαφέρει μεταξύ των διαφόρων ομάδων των
σπονδυλωτών. Ανεξάρτητα όμως από τον αριθμό τους οι στιβάδες αυτές
αποτελούνται από εκκριτικά κύτταρα (βλεννογόννα, πρωτεϊνικά). Τα βλεννογόνα
κύτταρα εκκρίνουν βλέννα, δηλητηριώδεις εκκρίσεις, και σε κάποια είδη ψαριών
εκκρίματα που φωτίζουν μετά την έξοδό τους στο περιβάλλον νερό ή μέσα στο
κύτταρο (φωτοφόρα όργανα). Τα πρωτεϊνικά κύτταρα παράγουν γλοιώδεις ουσίες,
δηλητήρια, αδαμαντίνη, και πιθανά κάποια φωτοφόρα. Το κύριο όμως προϊόν τους
είναι η κερατίνη. Η κερατίνη είναι το κύριο συστατικό των φτερών, των τριχών, των
νυχιών, των λεπιών (ερπετά), καθώς και της απονεκρωμένης εξωτερικής στιβάδας
(κεράτινη στιβάδα) του ξηρού δέρματος των τετραπόδων. Υπάρχουν δύο μοριακοί
τύποι κερατίνης: η α-κερατίνη (κεράτινη στιβάδα, τρίχες) και η β-κερατίνη (νύχια,
ράμφος, φτερά).
Η δερμίδα είναι συνήθως παχύτερη από την επιδερμίδα, αποτελείται από
λιγότερους τύπους κυττάρων, και χαρακτηρίζεται από ένα δίκτυο ινιδίων (ίνες
κολλαγόνου και ελαστίνης) σε κυματοειδείς ή ελικοειδείς σχηματισμούς που
περιελίσσονται γύρω από το σώμα. Αυτοί οι σχηματισμοί παρέχουν την κατάλληλη
σκληρότητα (π.χ. ρινόκερος), ή ακαμψία (καρχαρίες), ή ελαστικότητα (κητώδη,
πολλά ψάρια) του δέρματος. Η δερμίδα συνήθως αποτελείται από ένα εξωτερικό,
αγγειώδες στρώμα, την σπογγώδη στιβάδα, και ένα εσωτερικό παχύτερο στρώμα,
την συμπαγή στιβάδα. Οι στιβάδες αυτές εξασφαλίζουν την στερέωση του δέρματος
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στον συνδετικό ιστό που καλύπτει τους μύες του σωματικού τοιχώματος. Η δερμίδα
περιέχει επίσης αιμοφόρα και λεμφικά αγγεία καθώς και νευρικές απολήξεις, λείες
μυϊκές ίνες (προσκολλημένες στα λέπια, στις τρίχες, στα φτερά κ.λ.π.), λίπος
(θηλαστικά), και τμήμα των αδένων που προέρχονται από την επιδερμίδα. Επίσης,
στα πτηνά και τα θηλαστικά τα χρωματοφόρα βρίσκονται κυρίως στην δερμίδα.
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι χρωματοφόρων: (α) τα μελανοφόρα, που
περιέχουν τις χρωστικές ευμελανίνη και φαιομελανίνη, (β) τα ιριδοφόρα, που
περιέχουν γουανίνη, χρωστική που διασκορπίζει ή αντανακλά το φως, (γ) τα
ξανθοφόρα, που περιέχουν πτεριδίνη ή καροτενοειδή, χρωστικές με χαρακτηριστικό
κίτρινο χρώμα, και (δ) τα ερυθροφόρα, που περιέχουν καροτενοειδή που προσδίδουν
χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα. Σε κάποια είδη ψαριών που ζουν στην αρκτική
ζώνη, έχουν παρατηρηθεί και λευκοφόρα. Ο χρωματισμός ενός ζώου οφείλεται στις
δομικές και φυσιολογικές αλλαγές των χρωματοφόρων και ρυθμίζεται μέσω του
νευροενδοκρινικού συστήματος και της διατροφής.

1
2
3
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Εικ. 27. Τομή (γενικευμένη) δέρματος σπονδυλωτού: 1. Κερατινώδης στιβάδα
(stratum corneum), 2. Μελανοφόρα, 3. Κύτταρα σε μεταβατικό στάδιο (βλεννογόνα,
πρωτεινικά), 4. Βλαστική στιβάδα (stratum germinativum), 5. Βασική μεμβράνη, 6.
Μεσέγχυμα, 7. Αιμοφόρο αγγείο, 8. Ίνες κολλαγόνου και λείες μυικές ίνες. I.
Σταθερή μετανάστευση κυττάρων, ΙΙ. επαγωγές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ΙΙΙ.
μετανάστευση κυττάρων για τον σχηματισμό οστών ή λεπιών (από Hildebrand,
1995).
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Τα παράγωγα του δέρματος είναι εξειδικευμένες κατασκευές ή όργανα που έχουν
επιδερμική, δερμική ή δερμοεπιδερμική εμβρυϊκή προέλευση. Τα δερματικά
παράγωγα διακρίνονται σε μαλακά (π.χ. αδένες) ή σκληρά (αποτελούνται από
σκληρούς ιστούς: αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστέινη ουσία, κερατίνη).
Επιδερμικά παράγωγα
1. Μαλακά (αδένες)

2. Σκληρά παράγωγα

Βλεννογόνοι (ιχθείς, αμφίβια)

Κεράτινα δόντια (κυκλόστομοι), Ράμφος
(πτηνά), Μπαλαίνες (φάλαινες)

Ορογόνοι (αμφίβια)

Πτερυγιακές δοκίδες (Ιχθείς)

Μηριαίοι (σαύρες),

Δερματικές θηλές (αμφίβια), Φολίδες

Μοσχοφόροι (κροκόδειλοι)

(ερπετά, δάκτυλα πτηνών, ουρά
τρωκτικών, παγκολίνος, κ.λ.π.)

Ουροπυγιακοί (πτηνά)

Οστέινα λέπια, οστέινες πλάκες (ερπετά)
Νύχια, οπλές, άκανθες, κέρατα

Ιδρωτοποιοί, Σμηγματογόνοι, Σύνθετοι,

Φτερά (πτηνά)

Οσμηγόνοι, Δακρυϊκοί, Κυψελιδογόνοι,

Τρίχες, τύλοι (θηλαστικά)

Γαλακτογόνοι (θηλαστικά)
Φωτοφόρα όργανα (τελεόστεοι)
Παράγωγα της δερμίδας
•

Δερμικά οστά - οστεοδέρματα (Ιχθείς, κροκόδειλοι, χελώνες,
αρμαδίλλος)

•

Αληθινά λέπια οστεϊχθύων (κοσμοειδή, γανοειδή, κυκλοειδή,
κτενοειδή)

•

Δερμικός οστεώδης άξονας (εσωτερικό των κεράτων των
αρτιοδάκτυλων)

Δερμοεπιδερμικά παράγωγα (Εικ. 27)
•

Πλακοειδή λέπια (Χονδριχθύες)

•

Δόντια
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Στα σπονδυλωτά το δέρμα εμφανίζει κατά την εξέλιξη τις εξής κύριες τάσεις. Στα
αναμνιωτά, παρατηρείται μείωση του πάχους και ελάττωση του βαθμού
οστεοποίησης επιτρέποντας μεγαλύτερη κινητικότητα και χρησιμοποίηση του
δέρματος στην αναπνευστική λειτουργία (αμφίβια). Αντίθετα στα αμνιωτά
παρατηρείται σταδιακή πάχυνση του δέρματος (ιδιαίτερα της δερμίδας) και ανάπτυξη
σε αρκετές περιπτώσεις δερμικής οστέινης θωράκισης (χελώνια, αρμαδίλλος). Μόνο
τα αμνιωτά εκείνα που φέρουν επιδερμικά εξαρτήματα, όπως φτερά και τρίχες, δεν
έχουν την ανάγκη της παρουσίας παχυσμένου δέρματος.
Όλα τα τετράποδα εμφανίζουν το φαινόμενο της περιοδικής αντικατάστασης
της κερατινώδους στιβάδας της επιδερμίδας. Τα εξωτερικά στρώματα της κεράτινης
στιβάδας νεκρώνονται, αποπίπτουν και αντικαθίστανται από νέα, που παράγονται στη
βλαστική στιβάδα (Εικ. 27). Η απόπτωση αυτή γίνεται με δύο τρόπους: (α) ως
αποφολίδωση – απολέπιση (θηλαστικά, πτηνά, κεράτινες πλάκες κροκόδειλων και
χελώνων), όπου το επιφανειακό στρώμα αποπίπτει συνεχώς και ομοιόμορφα με την
μορφή μικρών φολίδων – λεπιών, ή (β) ως έκδυση (αμφίβια, σαύρες, φίδια), όπου η
κεράτινη στιβάδα αποβάλλεται περιοδικά κατά μεγάλα συμπαγή τεμάχια ή σαν ενιαίο
σύνολο. Χαρακτηριστικές τομές δέρματος σπονδυλωτών παρουσιάζονται στις Εικ.
28 και 30-34.
Οστέινο τμήμα
των λεπιών

2

Βλεννογόνοι αδένες

Επιδερμίδα
3

Ι
Ι

Δερμίδα
ΙΙ

Εικ. 28. Δομή δέρματος τελεόστεου. Ι. Σπογγώδης στιβάδα (stratum spongiosum),
ΙΙ. Συμπαγής στιβάδα)
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Επιδερμίδα
Κερατίνη
Λέπια
Αδένες

ΚΥΚΛΟΣΤΟΜΟΙ (Άγναθοι)
Λεπτή
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Πολυάριθμοι μονοκύτταροι
(Νηματώδεις, βλεννογόνοι)

Δερμίδα
Ίνες κολλαγόνου

Λεπτή
ΝΑΙ

Γναθόστομοι Ιχθείς
Λεπτή, αδενώδης
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Μονο- ή πολυκύτταροι
(Νηματώδεις, βλεννογόνοι,
δηλητηριώδεις, φωτοφόρα όργανα
Λεπτή αλλά με 2 στιβάδες
ΝΑΙ

Δερμικά οστά κρανίου και
θωρακικής ζώνης
Οστεοδέρματα
Αδαμαντίνη (σμάλτο)
Ελασμοειδή Λέπια

Οδοντίνη

Πολφός ( κεντρική
κοιλότητα)
?

Στιβάδα γανοίνης*

Οδοντοειδή
( πλακοειδή λέπια)

Στιβάδα ισοπεδίνης

Δόντι

Γανοειδή Λέπια
Ακτίνες πτερυγίων

Ι
ΙΙ
?

Αδαμαντίνη
1. Σωληνίσκοι κοσμίνης

- Πρωτογενής Δερμική Θωράκιση
- Κοσμοειδή λέπια

2. Αγγειώδες οστό
3. Στιβάδα ισοπεδίνης

Εικ. 29. Δομή και εξελικτικές σχέσεις των λεπιών και των δερματικών
παραγώγων: Ι. Προοδευτική απώλεια των επιφανειακών στιβάδων, ΙΙ. Προοδευτική
απώλεια των βαθύτερων στιβάδων, *Παχιά απόθεση αδαμαντίνης (από Hildebrand,
1995).

Οστεόδερμα από δέρμα κροκόδειλου
(7,5 x 10,5 cm)
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Ορογόνος αδένας

Βλεννογόνος

Κερατινώδης στιβάδα (λεπτή)
Επιδερμίδα

Βλαστική στιβάδα
Χρωματοφόρα

Σπογγώδης στιβάδα

ΔΕΡΜΙΔΑ
Μυικά ινίδια
Συμπαγής στιβάδα
Συνδετικός και
αγγειακός ιστός

Εικ. 30. Τομή δέρματος αμφιβίου (από Hildebrand, 1995).

Επιδερμίδα (1: εξωτερική επιφάνεια λεπιών, 2: εσωτερική επιφάνεια λεπιών)
Δερμίδα

Εξω επιδερμικός
Σχηματισμός

Έσω επιδερμικός
Σχηματισμός

1 2

Αρμός

Oberhautchen
β-κερατίνη
Μέση στιβάδα
α-κερατίνη
Ζωντανά κύτταρα
Διαχωριστική στιβάδα
Presumptive
στιβάδα
β-κερατίνης
Υποθετική
στιβάδα
β-κερατίνης
Presumptive
μέση
στιβάδα
Υποθετική
μέση
στιβάδα
Presumptive
στιβάδα
α-κερατίνης
Υποθετική
στιβάδα
α-κερατίνης
Βλαστικήστιβάδα
στιβάδα
Βλαστική

Δερμίδα

Εικ. 31. Τομή δέρματος ερπετού (από Hildebrand, 1995).
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Σημαία

Ράχη

Μυστάκια

Ράχη
Γένειο

Κάλαμος

Εικ. 32. Δομή φτερού (από Hildebrand, 1995).

Περίβλημα
Κερατινώδης ράχη
Σπογγώδης πυρήνας ράχης
Κερατινοποιημένα
μυστάκια
Βλαστική στιβάδα

Κολλάρο

Εμβρυονική επιδερμίδα
Δερμίδα

Δερματικές θηλές

Αιμοφόρα αγγεία

Θηλή πτερού
Κολλάρο

Εικ. 33. Τομή αναπτυσσόμενου φτερού (από Hildebrand, 1995).
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Κεράτινη στιβάδα
Επιδερμίδα

Κοκκιώδης στιβάδα
Βλαστική στιβάδα

Αγωγός ιδρωτοποιού
αδένα
Αιμοφόρο αγγείο

Σμηγματογόνος Αδένας
Λείος μυς

Ιδρωτοποιοί
αδένες

Στέλεχος τρίχας

Τριχοθηλάκιο
Λίπος
Ρίζα της τρίχας
Θηλή της τρίχας

Εικ. 34. Τομή δέρματος θηλαστικού (από Hildebrand, 1995).
Χαρακτηριστικά: Παχιά επιδερμίδα - ιδίως σε περιοχές που δεν υπάρχουν τρίχες ή
έρχονται σε επαφή με πίεση και τριβή (πέλματα, γόνατα καμήλας κ.λ.π.), υποδόριο
λίπος, Αδένες:
• Ιδρωτοποιοί (Sweat ή sudiriferous glands). Μόνο στα θηλαστικά.
• Μοσχοφόροι (νυκτερίδες, αντιλόπες στο πρόσωπο, kangoaroo αρουραίοι
στην πλάτη, αρτιοδάκτυλα στα πόδια).
• Γαλακτοφόροι. Μόνο στα θηλαστικά.
• Σμηγματογόνοι (Sebaceous glands). Μόνο στα θηλαστικά. Παράγουν
ελαιώδεις εκκρίσεις για προστασία των τριχών από την αποξήρανση. Οι
αδένες αυτοί υπάρχουν και στις θηλές των μαστών, στα χείλια και στα
γεννητικά όργανα. Τροποποιημένοι σμηγματογόνοι αδένες (Μειβομιανοί
αδένες) υπάρχουν και στα βλέφαρα για την παρεμπόδιση της υπερχείλισης
των δακρύων καθώς και στα ακουστικά όργανα (κηρώδεις αδένες).
• Οσμηγόνοι

(Scent).

Κάποιοι

από

αυτούς

προέρχονται

σμηγματογόνους και άλλοι από τους ιδρωτοποιούς αδένες.

από

τους
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ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΕΡΑΤΑ (Εικ. 35)
Τύποι
Πραγματικά κέρατα
1
Ψευδοκέρατα (antlers)
3
Τύπου ρινόκερου
2

Οργανισμός

Χαρακτηριστικά

Βοοειδή

Αδιακλάδιστα

Αντιλόπες

Μόνιμο δερμικό οστέινο άξονα που
καλύπτεται απο κερατίνη
Μεγάλα διακλαδισμένα (ενήλικα)

Ελάφια,
Τάρανδοι
Αρτιοδάκτυλα

Δερμικό οστέινο άξονα που καλύπτεται
από επιδερμικό κάλυμμα που πέφτει
όταν η αύξηση τους ολοκληρωθεί
Μόνιμα και τελείως επιδερμικά
(σαν συγκολλημένες τρίχες)
Κοντά, αδιακλάδιστα, μόνιμα
Δομή όμοια με ελαφιών

Τύπου
καμηλοπάρδαλης

Κερατίνη
επιδερμική

Οστά δερμικά

Κρανίο
1

2

3

Εικ. 35. Τύποι κεράτων και ψευδοκεράτων. 1: Πραγματικά κέρατα, 2: Κέρατα
τύπου ρινόκερου, 3: Ψευδοκέρατα
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Σημασία των δοντιών στην μορφολογία
•

Ανθεκτικότητα

→

Απολιθώματα

•

Προσαρμοστικότητα

→

Διατροφή

•

Σταθερότητα/Ποικιλότητα

→

Συστηματική, Εξέλιξη

Προέλευση και δομή
Τα δόντια των σπονδυλωτών είναι χοριακοί σχηματισμοί ομόλογοι με τα λέπια
των ιχθύων και μάλιστα προς τα πλακοειδή λέπια των σελαχίων (Εικ. 29). Οι
κυκλόστομοι φέρουν στη στοματική τους κοιλότητα πλήθος κεράτινων δοντιών, με
τα οποία διατρυπούν το δέρμα της λείας τους. Οι προνύμφες των αμφιβίων έχουν στις
γνάθους τους παρόμοια κεράτινα επιδερμικά δόντια που έχουν την μορφή θηλών, ενώ
αληθινά δόντια (χοριακοί σκελετικοί σχηματισμοί) έχουν οι ιχθείς και τα άλλα
σπονδυλωτά. Οι χελώνες έχουν αντικαταστήσει τα δόντια με κεράτινα χείλη που
σχηματίζουν ράμφος. Ράμφος έχουν και τα γνήσια πτηνά, αν και οι φυλογενετικοί
τους πρόγονοι είχαν δόντια τυπικά όμοια με τα δόντια των σύγχρονων ερπετών. Από
τα μονοτρήματα, τα έμβρυα της Echidna έχουν υποτυπώδη δόντια τα οποία ουδέποτε
χρησιμοποιούν, από τα πλακουντοφόρα θηλαστικά, τα νωδά ή δεν φέρουν δόντια ή
έχουν δόντια χωρίς αδαμαντίνη, και από τα κητώδη, τα μυστακοκήτη φέρουν δόντια
μόνο κατά την εμβρυϊκή ηλικία τα οποία όμως κατόπιν μεταβάλλονται σε μπαλαίνες.
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Ανάπτυξη (Εικ. 36) και τύποι δοντιών

Οδοντικό
πέταλο

Α

Β

1

4
5

2
3

6

Μεσέγχυμα
Οστό

Εικ. 36. Ανάπτυξη ενός θηκοδοντικού δοντιού. Α. Όργανο αδαμαντίνης (επιθηλιακό
έλυτρο από το οποίο πλάσετε η αδαμαντίνη ουσία του δοντιού), Β. Οδοντική θηλή
(θηλοειδές μεσεγχυματικό έπαρμα το οποίο παριστά την καταβολή του δοντιού),
1. Επιθήλιο των ούλων, 2. Αδαμαντινοβλάστης, 3. Οδοντοβλάστης, 4. Αδαμαντίνη,
5. Οδοντίνη, 6. Αρχέγονο δοντιού που αντικαθίσταται.
Α. Τύποι δοντιών με βάση τον τρόπο πρόσφυσης (Εικ. 37)
0. Κεράτινα επιδερμικά «δόντια» [Κυκλόστομοι – Προνύμφες αμφιβίων]
1. Συνδεδεμένα στο δέρμα, με ίνες κολλαγόνου (ίνες Sharpey) [Χονδριχθείς]
2. Πλευροδοντικός (pleurodont)
•

Προσφύονται στο χείλος της εσωτερικής πλευράς των γνάθων

•

Το δόντι ακουμπά το οστό με την εξωτερική επιφάνεια της ρίζας του

•

Συνδέονται με την γνάθο με ίνες κολλαγόνου ή οστείνη (τσιμέντο)
[αμφίβια, φίδια, σαύρες]

3. Ακροδοντικός (acrodont)
•

Προσφύονται απ’ ευθείας στα όστα των γνάθων

•

Συνήθως δεν έχουν ρίζες

•

Συνδέονται με την γνάθο με σκληρό ιστό
[σαύρες]

4. Θηκοδοντικός (thecodont)
•

Φύονται στους γνάθους μέσα σε θήκες ανάλογες με τα φατνία των θηλαστικών
[κροκόδειλοι, απολιθωμένα ερπετά, μερικά φίδια]
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Β. Τύποι δοντιών με βάση την μορφολογία - εξέλιξη
Πρωτοχορδωτά :

Δεν είχαν δόντια

Άγναθα :

Μικρές – μεσαίες οστέινες πλάκες στο στόμα
Κωνικά δόντια με αδαμαντίνη

Κυκλόστομοι :

Κεράτινα δόντια στα πλάγια τοιχώματα του στοματικού
προδρόμου και στην “γλώσσα”
Ομοιόδοντα

Όλα τα δόντια έχουν το ίδιο περίπου μέγεθος και σχήμα
Χονδριχθείς :

Προέρχονται από μικρά πλακοειδή λέπια του χορίου και
αποτελούνται από οστείνη, οδοντίνη, και αδαμαντίνη

Οστεϊχθείς :

Πολυάριθμα (< χονδριχθύων), κωνικά ή λεπιδωτά
Γνάθος, υπερώϊα, γλώσσα, φάρυγγας, 5ο βραγχιακό τόξο

Αμφίβια :

(Λαβυρινθόδοντα : Τεράστια, πολυσύνθετα δόντια)
Λίγα, απλά, μικρά πλευροδοντικά (οι γυρίνοι δεν έχουν)

Ερπετά :

Παρουσιάζουν συνοχή με τα υποκείμενα οστά
Τρεις τύποι: ακρο-, πλεύρο-, θηκοδοντικός
Άγλυφα, Οπισθόγλυφα, Προτερόγλυφα, Σωληνόγλυφα
Ετερόδοντα
Διαφορετικό σχήμα και λειτουργία

Θηριοψιδωτά (ερπετά ομοιάζοντα με θηλαστικά), Ερπετά, Θηλαστικά
•

Κοπτήρες (τομείς)

•

Κυνόδοντες

•

Προγομφίοι

•

Γομφίοι
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Γ. Τύποι δοντιών με βάση την απόπτωση και αντικατάσταση
Πολυφυόδοντα :

Πολλές οδοντοστοιχείες, συνεχής αντικατάσταση εφ’
όρου ζωής (εκτός από τα ακροδοντικά) [ερπετά]

Διφυόδοντα :

Δύο μόνο γενιές δοντιών (διπλή οδοντοφυία)
[Θηλαστικά]

Μονοφυόδοντα :

Διατηρούν τα νεογιλή δόντια εφ’ όρου ζωής
[Σειρηνοειδή, Μονοτρήματα, Οδοντοκήτη]

Δέρμα
Οστό κάτω
γνάθου

Στο δέρμα

Ακροδοντικός

Πλευροδοντικός

Θηκοδοντικός

Εικ. 37. Τύποι δοντιών με βάση τον τρόπο πρόσφυσης (από Hildebrand, 1995).
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ΧΟΝΔΡΙΧΘΥΕΣ - ΕΛΑΣΜΟΒΡΑΓΧΙΟΙ

Κλαδοσελάχιοι

Πλευρακανθώδεις
Ευσελάχιοι
ΟΣΤΕΪΧΘΥΕΣ

Δίπνευνστοι

Ακτινοπτερύγιοι

Κροσοπτερύγιοι

Λεπιδοσαύρια

Λαβυρινθόδοντα Αναψιδωτά

Εικ. 38. Χαρακτηριστικοί τύποι δοντιών σε διάφορες ομάδες σπονδυλωτών (από
Hildebrand, 1995).
Τύποι δοντιών
(Θηλαστικά)
Κοπτήρες ή τομείς

Αριθμός
ριζών
1

Σχήμα Μύλης

Κυνόδοντες

1

Προγομφίοι

2 (άνω)
1 (κάτω)

Γομφίοι

3-4 (άνω)
2 (κάτω)

Κωνική,
αιχμηρή
Ευρεία,
Κυλινδρική
2 φύματα
Ευρεία,
Κυλινδρική
4 φύματα

Σμιλοειδές

Λειτουργία
Κοπή στερεών τροφών σε μικρά
τεμάχια
Μπαίνει στην τροφή και την
συγκρατεί
Λειοτρίβηση τροφής
Λειοτρίβηση τροφής

Ρίζα, Αυχένας (περιοχή που διαχωρίζει την μύλη από την ρίζα), Μύλη (το εκτός
του φατνίου μέρος του δοντιού)
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Πρισματικά ή υψηλόδοντα
Δόντια με συνεχή ανάπτυξη
Ευρεία και ανοικτή στο άκρο ρίζα
[Τομείς τρωκτικών και ελεφάντων, κυνόδοντες χοίρων, δόντια αλόγου]
Βραχύδοντα
Χαμηλά δόντια και με κλειστή στην άκρη ρίζα
Εμβρυϊκή περίοδος
Είναι σχηματισμένα (οδοντοθυλάκια), αλλά δεν εμφανίζονται
1η Βρεφική ηλικία
(0 με 6-10 μήνες)
2η Βρεφική ηλικία Πρόσκαιρη ή γαλακτική ή νεογιλή οδοντοφυία
Τ 2/2, Κ 1/1, Π 2/2 = 20
6-7 έτος
(έως 18 – 25)

Μόνιμη οδοντοφυία
Τ 2/2, Κ 1/1, Π 2/2, Γ 3/3 = 32)

Αδαμαντίνη
Οδοντίνη

Βλεννογόνος μεμβράνη
των ούλων

Εικ. 39. Κατά μήκος τομή κοπτήρα
(τομέα) θηλαστικού (από
Hildebrand, 1995).

Πολφική κοιλότητα
Αγγεία και Νεύρα
Φατνιακό οστό

Περιοδοντική
μεμβράνη

Οστείνη

Α

Β

Γ

Εικ. 40. Α. Κάτω γνάθος και ψαλιδωτά δόντια πυράνχας, Β. Οδοντοστοιχία
αλόγου (φυτοφάγα), Γ. Γλώσσα λιονταριού (από Hildebrand, 1995).

Κεφάλαιο 6
Προσαρμογές και κινητική συμπεριφορά
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ -

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΒΑΔΙΣΤΙΚΗ - ΤΡΕΞΙΜΟ

ΔΡΟΜΕΙΣ

CURSORIAL

ΠΗΔΗΜΑ

ΑΛΤΕΣ

SALTATORIAL

ΣΚΑΠΤΙΚΗ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

FOSSORIAL (subterranean,
burrowers)

ΕΡΠΥΣΤΙΚΗ
ΝΗΧΟΜΕΝΗ

CRAWLING
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ

SCANSORIAL

(ΔΕΝΔΡΟΒΙΑ)

(ARBOREAL)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΚΑΤΑΔΥΣΗ
ΠΕΤΑΓΜΑ

(Υδρόβια, Πρωτογενείς/Δευτερογενείς κολυμβητές)
ΙΠΤΑΜΕΝΑ

PARACHUTE
GLIDE

Πλεονεκτήματα, χαρακτηριστικά και ικανότητες
1. Δρομείς και άλτες
Τα ζώα που διανύουν μεγάλες αποστάσεις ή τρέχουν γρήγορα στο έδαφος
καλούνται δρομείς και είναι συνήθως σαρκοφάγα ή μεσαίου – μεγάλου μεγέθους
φυτοφάγα τετράποδα. Τα ζώα που αναπηδούν ή πηδούν καλούνται άλτες και είναι
συνήθως δίποδα φυτοφάγα. Οι περισσότεροι δρομείς είναι και καλοί άλτες και
αρκετοί άλτες είναι και καλοί αναρριχητές. Τα επιλεκτικά πλεονεκτήματά των
δρομέων και αλτών είναι τα εξής:
•

Αναζήτηση τροφής σε μεγάλες αποστάσεις και αξιοποίηση των εποχιακών

αλλαγών στο κλίμα που εξασφαλίζει νέες πηγές νερού και τροφής όταν εξαντληθούν
τα αποθέματα στις περιοχές που συνήθως ζουν (για παράδειγμα το ορεσίβιο λιοντάρι
ψάχνει για τροφή σε μήκος 160 km, o αφρικανικός σκύλος μπορεί να καλύψει μια
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επιφάνεια 3.800 km2, η Αρκτική αλεπού περιφέρεται σε μια απόσταση 1.300 km, και
κάποια χορτοφάγα caribou μεταναστεύουν 2.500 km/έτος).
•

Ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων ή κατάλληλων τακτικών για να συλλαμβάνουν

τα θηράματά τους. Από την άλλη τα θύματά τους, για να τους αποφύγουν, μπορούν
και αυτά να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, να ελίσσονται, να έχουν μεγαλύτερη
αντοχή, ή να κάνουν μεγάλα άλματα.
•

Ικανότητα υπερπήδησης εμποδίων ή οπτικής αντίληψης πάνω από εμπόδια. Οι

δενδρόβιοι άλτες μπορούν να αναρριχώνται και να πηδούν από κλαδί σε κλαδί με
πολύ μεγάλη επιδεξιότητα.
Τα χαρακτηριστικά των δρομέων είναι η ταχύτητα, η αντοχή, η επιτάχυνση και η
ικανότητα ελιγμών. Για να μπορεί ένα ζώο να τρέξει γρήγορα πρέπει: (1) να
υπερνικήσει την αδράνεια του σώματός του, (2) να υπερνικήσει την κίνηση και
αδράνεια των άκρων, σε κάθε αναστροφή της διεύθυνσης της κίνησής του, (3) να
αντισταθμίσει τις δυνάμεις επιβράδυνσης (τριβή, αντίσταση ανέμου), (4) να ελέγχει
την κίνηση, και (5) να διατηρεί τις ανωτέρω λειτουργίες για όσο χρονικό διάστημα
είναι αναγκαίο.
2. Εκσκαφείς
Πολλά ζώα έχουν την ικανότητα του σκαψίματος. Κάποια σπονδυλωτά διαβιούν
εν μέρει ή μόνιμα κάτω από το έδαφος, όπου συνήθως κατασκευάζουν λαγούμια ή
σήραγγες. Άλλα είναι ενεργά πάνω από το έδαφος αλλά ανοίγουν τρύπες ή φτιάχνουν
φωλιές για να βρουν τροφή ή καταφύγιο. Όλα αυτά τα ζώα καλούνται «εκσκαφείς».
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπει στους εκσκαφείς να δημιουργούν
μικρούς θώκους κατάλληλους για ξεκούραση, διαχείμαση, ή χειμερία νάρκη. Η
τρύπα, το λαγούμι ή η φωλιά που κατασκευάζουν μπορεί να έχει περισσότερη
υγρασία, να εξασφαλίζει δροσιά ή ζέστη και να προστατεύει από τις δυσμενής
καιρικές συνθήκες. Επίσης, χρησιμεύει για την φύλαξη και αποθήκευση της τροφής
(ρίζες, χόρτα, έντομα, σκουλήκια, αυγά κλπ), για την προφύλαξη από τους θηρευτές
και σε αρκετές περιπτώσεις για την αναπαραγωγή (εναπόθεση αυγών, φροντίδα
νεογνών). Τέλος, πολλοί θηρευτές έχουν αναπτύξει προσαρμογές για σκάψιμο έτσι
ώστε να εξασφαλίζουν την τροφή τους, δηλαδή μικρότερους εκσκαφείς.
Οι εκσκαφείς χρειάζεται: (1) να παρεμποδίζουν την είσοδο της άμμου, της σκόνης
και του χώματος στο στόμα, τα μάτια, τα αυτιά, την αναπνευστική οδό, και την
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αμάρα ή τον πρωκτό, (2) να έχουν την ικανότητα προσανατολισμού και ελιγμών
κάτω από το έδαφος, (3) να αναπτύσσουν ιδιαίτερες προσαρμογές – εργαλεία (όσοι
σκάβουν σε σκληρό υπόστρωμα)
3. Αναρριχητές
Οι αναρριχητές είναι συνήθως δενδρόβια ζώα, αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός
αναφέρεται στον τόπο διαβίωσης (πάνω στα δέντρα), και όχι κατ’ ανάγκη στον τρόπο
κίνησης. Τα επιλεκτικά πλεονεκτήματα των αναρριχητών είναι τα εξής:
•

Εύρεση ή εξασφάλιση τροφής (φύλα, λουλούδια, φρούτα, μέλι, έντομα, αυγά

πτηνών) πάνω στα δέντρα.
•

Εύρεση καταφύγιου για ξεκούραση, για προστασία από θηρευτές, ή για

ανατροφή των νεογνών.
•

Μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και αύξηση της ταχύτητας κίνησης στις

περιπτώσεις όπου η βλάστηση στο έδαφος είναι πολύ πυκνή.
•

Προσέγγιση του σημείου απογείωσης (για τα ζώα που έχουν την ικανότητα

ελεύθερης πτώσης στον αέρα).
Οι αναρριχητές χρειάζεται: (1) να κινούνται με επιτυχία σε ένα μεταβαλλόμενο και
τρισδιάστατο περιβάλλον, (2) να αποφεύγουν την πτώση, τόσο όταν κινούνται αλλά
και όταν ξεκουράζονται. Τις ίδιες απαιτήσεις (διατήρηση της κίνησης σε
μεταβαλλόμενο υπόστρωμα και αποφυγή πτώσης) πρέπει να πληρούν και οι δρομείς
και εκσκαφείς, για αυτό τον λόγο οι δομικές και ηθολογικές προσαρμογές που έχουν
αναπτύξει οι αναρριχητές διαφέρουν από αυτές των άλλων ζώων μόνο ως προς τον
βαθμό (ποσοτικά) και όχι ως προς το είδος (ποιοτικά).
4. Κολύμβηση και κατάδυση
Τα υδρόβια ζώα διακρίνονται σε πρωτογενείς κολυμβητές (οι πρόγονοί τους ήταν
επίσης κολυμβητές) και σε δευτερογενείς (οι πρόγονοί τους πέρασαν από την χερσαία
διαβίωση και κατά συνέπεια απέκτησαν δομικά και φυσιολογικά μειονεκτήματα που
δεν επέτρεψαν την πλήρη επιστροφή τους στην υδρόβια ζωή). Μία σαφής διάκριση
μεταξύ «κολυμβητών» και μη δεν είναι εφικτή για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα
σπονδυλωτά

έχουν

την

ικανότητα

κολύμβησης

και

υπάρχουν

ικανότατοι

αντιπρόσωποι σε κάθε ομοταξία. Από την σκοπιά όμως της κινητικής συμπεριφοράς
και των ιδιαίτερων προσαρμογών που έχουν αναπτυχθεί, η έρευνα επικεντρώνεται σε
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εκείνα τα ζώα που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους και αναζητούν την
τροφή τους στο νερό και μπορούν να κολυμπούν κάτω από την επιφάνεια.
Τα επιλεκτικά πλεονεκτήματα της υδρόβιας διαβίωσης για ένα πρωτογενή
κολυμβητή είναι προφανή - το πέρασμα στην χερσαία διαβίωση χρειάστηκε περίπου
100 εκμ. χρόνια για να ολοκληρωθεί. Τα πλεονεκτήματα για ένα δευτερογενή
κολυμβητή είναι τα εξής:
•

Πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία υδρόβιων τροφών (πλαγκτονικοί

οργανισμοί, φυτά, μεγάλα ασπόνδυλα, ψάρια).
•

Αποφυγή χερσαίων θηρευτών (φυσικά εκθέτουν τον εαυτό τους σε υδρόβιους

θηρευτές, αλλά η εξελικτική διαδικασία έχει οδηγήσει προς την κατεύθυνση της
μεγαλύτερης ασφάλειας).
•

Αξιοποίηση των ωκεανών και των εσωτερικών υδάτων για διασπορά και

μετανάστευση.
Τα χαρακτηριστικά των κολυμβητών είναι η ταχύτητα (τόνος 28 km/hr, πιγκουίνος
36 km/hr, δελφίνι 40 km/hr), η καταδυτική ικανότητα (χελώνα 290 m, φώκιες 270600 m, κητώδη 350-1200 m (πίεση 110 Atm!), κάποια τρωκτικά μπορούν να μείνουν
κάτω από το νερό για 6-10 min, οι φώκιες 30-70 min, τα δελφίνια 10-20 min, οι
φάλαινες 50-120 min), η αντοχή (ο σολομός κολυμπά 1.000 km με κατανάλωση
ενέργειας ίση με αυτή που καταναλώνεται με μέση ταχύτητα 4,2 km/hr σε ήρεμο
νερό, οι αρκτικές φώκιες μεταναστεύουν περίπου 12.000 km/έτος, οι γκρίζες
φάλαινες μεταναστεύουν περίπου 19.000 km/έτος με μέση ταχύτητα 5,5 km/hr, η
γαλαζοφάλαινα μπορεί να κολυμπήσει με ταχύτητα 27 km/hr για περίπου 2 ώρες), η
επιτάχυνση και η ικανότητα ελιγμών (η πέστροφα έχει επιτάχυνση 40 m/sec2,
πιάνοντας μέγιστη ταχύτητα (9 φορές το μήκος της/sec) σε 0,10 sec, ενώ κάποια
δελφίνια μπορούν να πιάσουν τα 40 km/h σε 2 sec).
Οι κολυμβητές χρειάζεται: (1) να αντιμετωπίσουν την αντίσταση του νερού, (2) να
κινούνται με επιτυχία σε ένα σχετικά πυκνό μέσο, (3) να ελέγχουν την κάθετη στάση,
να διατηρούν τον προσανατολισμό τους και την διεύθυνση της κίνησης μέσα στο
νερό. Οι δευτερογενείς κολυμβητές πρέπει επιπροσθέτως: (4) να προφυλάσσουν την
αναπνευστική οδό και τα ακουστικά όργανα από την είσοδο του νερού, (5) να
προσαρμόσουν τα όργανα της όρασης και της ακοής για να λειτουργούν μέσα στο
νερό, (7) να προσαρμόσουν την φυσιολογία του αναπνευστικού και κυκλοφορικού
συστήματος έτσι ώστε να γίνεται επαρκής κατανομή του οξυγόνου στους ιστούς και
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να αποφεύγεται ο σχηματισμός φυσαλίδων αέρα κατά την επιστροφή στην επιφάνεια
του νερού. Επίσης κάποια υδρόβια πτηνά και θηλαστικά πρέπει επιπροσθέτως: (8) να
ρυθμίζουν την θερμοκρασία του σώματος σε ένα υψηλής θερμικής αγωγιμότητας
μέσο (προστασία από την απώλεια θερμότητας) και (9) να προσαρμόσουν την
αναπαραγωγική τους βιολογία.
4. Πέταγμα και ελεύθερη πτώση
Κάποιοι χαμηλού βάρους αναρριχητές έχουν την ικανότητα οριζόντιας κίνησης
κατά την διάρκεια της πτώσης τους στον αέρα. Αν ο έλεγχος της πτώσης είναι
ελάχιστος και η κλίση της προσγείωσης είναι μεγαλύτερη των 45° σε σχέση με τον
ορίζοντα, τότε λέμε ότι το ζώο πέφτει σαν να χρησιμοποιεί αλεξίπτωτο (parachute).
Αν κατά τη διάρκεια της πτώσης υπάρχει η δυνατότητα ελιγμών και η κλίση της
προσγείωσης είναι μικρότερη των 45° σε σχέση με τον ορίζοντα, τότε λέμε ότι το ζώο
γλιστρά στον αέρα σαν ανεμοπλάνο (glide). Αν ένα ζώο μπορεί να συγκρατεί το
σώμα τους στον αέρα, τότε λέμε ότι έχει ικανότητα πτήσης και καλείται ιπτάμενο
(volant).

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κινητικής συμπεριφοράς είναι τα εξής:
•

Πρόσβαση σε τροφή που βρίσκεται στον αέρα (π.χ. ιπτάμενα έντομα), που

προσεγγίζεται από τον αέρα (π.χ. λουλούδια) ή που μπορεί να εντοπιστεί από τον
αέρα (π.χ. ψάρια, τρωκτικά).
•

Αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας εύρεσης τροφής και

καταφυγίου, λόγω βελτιστοποίησης της ευκινησίας και της ικανότητας ελιγμών
•

Αποφυγή χερσαίων ή υδρόβιων θηρευτών

•

Αξιοποίηση των εποχιακών αλλαγών (μέσω της μετανάστευσης σε εκείνες τις

περιοχές που το κλίμα, η διαθεσιμότητα τροφής και οι αναπαραγωγικοί θώκοι είναι
βέλτιστοι).
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•

Εξάπλωση σε μεγάλες αποστάσεις και γεωγραφικά όρια που κάτω από άλλες

συνθήκες θα ήταν αδύνατη.
Τα χαρακτηριστικά των ζώων που ίπτανται είναι η ταχύτητα (πάπιες: 50-65 km/h,
άλλα είδη πτηνών 100-180 km/h), η αντοχή (σε αντίθεση με τους δρομείς και τους
κολυμβητές, τα μικρά-μεσαίου μεγέθους ιπτάμενα ζώα έχουν την μεγαλύτερη
αντοχή: ένα είδος νυχτερίδας μπορεί να πετά συνεχώς για 6 hr, διάφορα είδη πτηνών
μπορούν να πετούν συνεχώς για 90 hr όταν μεταναστεύουν και να καλύπτουν
αποστάσεις 4.000 km χωρίς στάση), η ανυψωτική ικανότητα (κάποιες νυχτερίδες
μπορούν να πετούν στα 3.000 m, τα περισσότερα πτηνά <1.500 m, πολλές νυχτερίδες
μπορούν να μεταφέρουν τα μωρά τους που ζυγίζουν 50% του βάρους τους ενώ
κάποια είδη μπορούν να σηκώσουν φορτίο μέχρι και 73% του βάρους τους), η
επιτάχυνση και η ικανότητα ελιγμών (πολλές νυχτερίδες και πουλιά μπορούν να
ξεκινούν, σταματούν, να αλλάζουν ταχύτητα και κατεύθυνση με εκπληκτική
ταχύτητα).
Τα ζώα που ίπτανται ή επιχειρούν ελεύθερη πτώση χρειάζεται: (1) να αντλούν την
κατάλληλη ανυψωτική δύναμη από τους μύς ή από το περιβάλλον έτσι ώστε να
εξουδετερώνουν την έλξη της βαρύτητας, (2) να αντιμετωπίσουν την αντίσταση του
αέρα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεγάλων ή γρήγορων πτήσεων, (3) να προωθούνται
με διάφορες ταχύτητες και να κινούνται πολλές φορές σε σχετικά περιορισμένο χώρο,
(4) να μπορούν να σταθεροποιούνται, να ελίσσονται και να επιβραδύνουν στον αέρα,
(5) να μπορούν να προσγειώνονται στο έδαφος. Αυτές οι πρωταρχικές απαιτήσεις
οδηγούν στην ανάγκη για προσαρμογές που αφορούν στην αποτελεσματική
παραγωγή και χρησιμοποίηση ενέργειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δύναμη σε ένα
ελαφρύ σώμα και η σταθερότητα του κορμού.
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ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
1. Δομές που υποστηρίζουν την κίνηση
•

Οστά

•

Χόνδρος

•

Μύς

•

Τένοντες

•

Σύνδεσμοι, αρθρώσεις, συναρθρώσεις

•

(ίνες κολλαγόνου)

Ο ρόλος του σκελετού και του μυϊκού συστήματος στην κίνηση
2. Εμβιομηχανική - κινησιολογία
•

Αρχές κίνησης (δυνάμεις, μάζα, ταχύτητα, έργο κλπ.)

•

Το σύστημα οστά-μύς ως μηχανή

•

Ενεργητική της κίνησης

3. Προσαρμογές στην φυσιολογία

Kεφάλαιο 7
Δρομείς και άλτες – Δομικές προσαρμογές
Τα ζώα που έχουν την ικανότητα να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις ή να τρέχουν
γρήγορα πάνω στο έδαφος καλούνται δρομείς (cursorial). Οι τετράποδοι
(quadrupedal) δρομείς είναι συνήθως θηρευτές ή μεσαίου-μεγάλου μεγέθους
φυτοφάγα ζώα. Τα ζώα που επιδεικνύουν αλτική συμπεριφορά καλούνται άλτες
(saltatorial). Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα δρομέων και αλτών παρατίθενται στην
Εικ. 41.
Οι κύριες επιδεξιότητες των δρομέων και των αλτών είναι η ταχύτητα, η αντοχή, η
αλτική ικανότητα, η επιτάχυνση και η ευελιξία (ικανότητα ελιγμών). Οι ταχύτητες
που μπορεί να αναπτύσουν οι δρομείς είναι εκπληκτικές. Αρκετές σαύρες μπορούν να
τρέξουν μέχρι και 25 km/hr. Η στρουθοκάμηλος είναι ο πρωταθλητής των δίποδων
(bipedal) (80 km/hr), ενώ το cheetah των τετραπόδων (110 km/hr). To άλογο
αναπτύσσει ταχύτητες 70 km/hr, η κόκκινη αλεπού 72 km/hr, οι αντιλόπες 85-95
km/hr και το ponghorn 98 km/hr. O άνθρωπος είναι ο γρηγορότερος των πρωτίστων
(37 km/h, για 200 m).
Η αντοχή αρκετών δρομέων είναι εντυπωσιακή. Το άλογο μπορεί να τρέξει
απόσταση 80 km με ταχύτητα 18,2 km/hr, το ponghorn 11 km με ταχύτητα 59 km/hr.
Η καμήλα ταξιδεύει 186 km σε 12 hr. Από την άλλη το cheetah, αν και είναι το
ταχύτερο ζώο σε μικρές αποστάσεις, σπάνια τρέχει για περισσότερο από 0.5 km. Όσο
αφορά τις αλτικές ικανότητες, το kangaroo μπορεί να πηδήξει ένα εμπόδιο ύψους 2.7
m και ο λαγός 7 m σε ένα μόνο πήδημα.
Ποιες είναι όμως οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης κινητικής συμπεριφοράς και οι
αντίστοιχες προσαρμογές για γρήγορο τρέξιμο; Για να μπορεί ένα τετράποδο να
τρέξει γρήγορα πρέπει: (1) να υπερνικήσει την αδράνεια του σώματός του, (2) να
υπερνικήσει την κίνηση και αδράνεια των ποδιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλου
ταλαντωμένου τμήματος του σώματός του, σε κάθε αναστροφή της διεύθυνσης της
κίνησής του, (3) να αντισταθμίζει δυνάμεις επιβράδυνσης (τριβή, αντίσταση ανέμου),
(4) να ελέγχει την κίνηση, και (5) να διατηρεί τις ανωτέρω λειτουργίες για όσο
χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο.

Δρομείς και άλτες

88

Ένας πλήρης κύκλος της κίνησης ενός ζώου που τρέχει ή βηματίζει λέγεται βήμα
(stride), και χαρακτηρίζεται από το μήκος και τον ρυθμό του. Η ταχύτητα ενός ζώου
είναι το αποτέλεσμα του μήκους του βήματος επί τον ρυθμό του. Κάποια ζώα δίνουν
έμφαση στο μήκος (π.χ. καμηλοπάρδαλη) ενώ άλλα στον ρυθμό. Οι μεγάλες όμως
ταχύτητες απαιτούν και τα δύο. Η αντοχή είναι ταχύτητα που συντηρείται μέσω της
οικονομίας σε ενέργεια (προσπάθεια). Η οικονομία της ενέργειας εξαρτάται από το
σχήμα του σώματος, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα διάφορα τμήματα του
σώματος, και από το μέγεθος και την κατανομή των μαζών.
Μήκος βήματος. Κατά τη διάρκεια της βάδισης διαταράσσεται η μηχανική
ισορροπία του σώματος, γιατί το σώμα ωθείται προς τα εμπρός και σχηματίζει με την
εναλλάξ κίνηση των άκρων νέες επιτυχημένες βάσεις στήριξης. Το μήκος του
βήματος εξαρτάται από το μήκος και τις αναλογίες των άκρων (Εικ. 42), την στάση
και την σχετική θέση του άκρου ποδιού (Εικ. 43), την δομή και λειτουργία του ώμου
(Εικ 44), την σπονδυλική στήλη (Εικ. 45, 46) και την μηχανική των μυών (Εικ. 4748).
Όσο πιο μακρύ είναι το κάτω άκρο τόσο πιο μεγάλο είναι το μήκος του βήματος.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ταχύτητα μπορεί να αυξάνεται μόνο με την αύξηση του
μήκος των άκρων (όσο αυξάνεται το μήκος των άκρων, αυξάνεται και το μέγεθος του
σώματος και μειώνεται η ταχύτητα). Για να υπάρχει σημαντική συνεισφορά στην
αύξηση της ταχύτητας χρειάζεται να τροποποιηθεί η σχετική αναλογία των κάτω
άκρων σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα του σώματος (Εικ. 42).
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ΒΑΤΡΑΧΟΣ
Rana
ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ
truthio
ΙΓΟΥΑΝΟΜΟΡΦΟ
Basiliscus

ΣΑΥΡΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ
Uma

Eικ. 41α. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ενός άλτη (Rana), δύο δίποδων
δρομέων (Struthio, Basiliscus), και ενός τετράποδου (Uma). Παρατηρείστε τα
χαρακτηριστικά μεγάλα πίσω άκρα, και για τα δίποδα την ισορροπία του
σώματος πάνω από τα άκρα (από Hildebrand, 1995).

Α
(Macropus)

Γ
(Pedetes)
B
(Dipodomys)

Εικ. 41β. Παράδειγμα κινητικής συμπεριφοράς θηλαστικών αλτών, κατά
την απογείωση (Α), ενδιάμεσα (Β) και κατά την προσγείωση (Γ). Παρατηρείστε
την αναλογία σώματος/πίσω άκρων και την χρήση της ουράς για ισορροπία (από
Hildebrand, 1995).
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Εικ. 42. Σύγκριση ποδιών (μήκος
ποδιού σε σχέση με το σώμα) του
ταχύτατου cheetah (Acinomyx),
όπως στέκεται πίσω από το
λιγότερο γρήγορο λιοντάρι (Felis)
(από Hildebrand, 1995).

Οι δρομείς λοιπόν έχουν σχετικά μακρά κάτω άκρα. Αλλά αυτό που πραγματικά
συνεισφέρει στην αύξηση του μήκους του βήματος είναι το «δραστικό» μήκος του
κάτω άκρου (Εικ. 43). Για παράδειγμα ο άκρος πους του ανθρώπου δεν συνεισφέρει
στο μήκος των κάτω άκρων, παρά μόνο αν σηκωθεί στα άκρα των δακτύλων. Τα
τετράποδα που βηματίζουν ικανοποιητικά (π.χ. αρκούδα, opossum, raccoon κλπ.)
αλλά τρέχουν σπανίως έχουν παρόμοιο κάτω άκρο, και καλούνται πελματοβάμονα
(plantigrate). Διάφορα ζώα (σαρκοφάγα, πτηνά) αυξάνουν το δραστικό μήκος των
κάτω άκρων με το να στέκονται στα δάκτυλα (δακτυλοβάμονα, digitgrade), ή
(αρτιοδάκτυλα, περισσοδάκτυλα) στις άκρες των δακτύλων (ονυχοβάμονα,
unguligrade).
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Πελματοβάμονα
(π.χ. αρκούδα)

Δακτυλοβάμονα
(π.χ σκύλος)

Ονυχοβάμονα
(π.χ ελάφι)

Εικ. 43. Αριστερό πίσω άκρο: σύγκριση των αναλογιών των διαφόρων
τμημάτων του καθώς και της θέσης του άκρου ποδιού (ταρσός) σε ένα δρομέα
(ελάφι), έναν μέτριο δρομέα (σκύλος), και ένα μη-δρομέα (αρκούδα). Στους δρομείς
τα άκρα υπέστησαν επιμήκυνση, έγινε σύντηξη της κνήμης με την περόνη, και
επήλθε περιορισμός του αριθμού των φαλάγγων των δαχτύλων (από Hildebrand,
1995).

Το «δραστικό» μήκος των πρόσθιων σκελών μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με
σχετικές προσαρμογές στην δομή και την λειτουργία του ώμου. Στα αμφίβια και τα
πτηνά καθώς και σε μερικά ερπετά και θηλαστικά, η θέση της άρθρωσης του ώμου
πρακτικά ακινητοποιείται από την κλείδα και τη κορακοειδή απόφυση (αν υπάρχει).
Σε μερικές σαύρες όμως, το μήκος του βήματος αυξάνεται με το εμπρός και πίσω
γλίστρημα της κορακοειδής απόφυσης σε μια αύλακα που υπάρχει στο στέρνο. Στα
θηλαστικά η ωμοπλάτη έχει μια σχετική ελευθερία κίνησης, η οποία στους δρομείς
αυξάνεται με τους εξής τρόπους (Εικ. 44): (1) η κλείδα γίνεται υπολειμματική δομή
(σαρκοφάγα) ή εξαφανίζεται (οπληφόρα), και (2) η θέση της ωμοπλάτης αλλάζει έτσι
ώστε να μην κείται πίσω από έναν ευρύ θώρακα, αλλά στο πλάι ενός βαθύ και στενού
θώρακα.
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KAΣΤΟΡΑΣ
(Castor)

Εικ. 44. Σύγκριση μεταξύ του σχήματος του θώρακα, της θέσης της
ωμοπλάτης, και της ανάπτυξης της κλείδας σε ένα δρομέα (ελάφι) και σε ένα μη
δρομέα (κάστορα). Διακρίνονται μόνο οι πρώτοι πέντε θωρακικοί σπόνδυλοι
(από Hildebrand, 1995).

Η σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια της κίνησης στις σαύρες δρομείς,
ταλαντώνεται σε οριζόντιο επίπεδο. Όμως, τα άκρα στα τετράποδα θηλαστικά είναι
τοποθετημένα κάτω από και όχι πλάι στο σώμα, και κατά συνέπεια κατά τη διάρκεια
της κίνησής τους η σπονδυλική στήλη ταλαντώνεται σε κάθετο επίπεδο. Όταν η
πλάτη εκτείνεται το σώμα του ζώου επιμηκύνεται σε σύγκριση με όταν η πλάτη
κάμπτεται. Καθώς το σώμα βρίσκεται στον αέρα, δεν υπάρχει καμιά σταθερή
επιφάνεια πάνω στην οποία μπορεί να ασκήσει δύναμη, κατά συνέπεια κάθε αλλαγή
που παρουσιάζεται στην μία πλευρά του κέντρου βάρους του σώματος θα κάνει τα
τμήματα που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του κέντρου βάρους να κινηθούν προς
την αντίθετη κατεύθυνση (τρίτος νόμος του Νεύτωνα). Ένα ζώο που καλπάζει
εκτείνει την πλάτη του μόνο όταν τα πίσω κάτω άκρα είναι στο έδαφος (Εικ. 45). Σε
αυτή την περίπτωση ενισχύεται η αντίδραση υποστήριξης στο άκρο αυτό με
αποτέλεσμα μια προς τα πάνω ώθηση του σώματος (πήδημα) για να μπορέσει το
άκρο αυτό να έρθει στην θέση του πριν το σώμα προλάβει να πέσει. Όλη η αύξηση
στο μήκος του σώματος προστίθεται στο μήκος του βήματος. Παράλληλα, όσο η
πλάτη κάμπτεται τα πρόσθια άκρα κινούνται προς το σώμα και αποτρέπουν ή
ελαχιστοποιούν την κίνηση προς τα πίσω (επιβράδυνση) συνεισφέροντας και με αυτό
τον τρόπο στην αύξηση του μήκους του βήματος. Τέλος, σημαντική συνεισφορά στην
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αύξηση του βήματος έχει η μη υποστηριζόμενη κίνηση, δηλαδή η φάση εκείνη κατά
την οποία το σώμα αιωρείται (Εικ. 45, 46). Έτσι, η απόσταση κατά την οποία
μεταφέρεται το σώμα ενώ όλα τα άκρα είναι στον αέρα και δεν υπάρχει υποστήριξη,
προστίθεται στο μήκος του βήματος. Η αρκούδα όταν τρέχει, έχει πολύ σπάνια όλα τα
άκρα στον αέρα. Τα οπληφόρα έχουν συνήθως μία μη υποστηριζόμενη περίοδο σε
κάθε πλήρη κύκλο κίνησης. Τα κυνοειδή έχουν δύο (μία όταν το σώμα κάμπτεται και
μία όταν εκτείνεται).

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Εικ. 45. Τρόποι αύξησης του μήκους βήματος ενός ταχύτατου δρομέα
(cheetah) κατά τη διάρκεια μισού κύκλου. Ι. Αύξηση από την εναλλαγή των
πίσω άκρων, ΙΙ. Κέρδος από την έκταση της σπονδυλικής στήλης, ΙΙΙ. Κέρδος
από την μη υποστηριζόμενη κίνηση. Ο κάθε παράγοντας επαναλαμβάνεται και
στο υπόλοιπο μισό, με την εξαίρεση ότι η κάμψη του σώματος αντικαθίσταται
από έκταση (από Hildebrand, 1995).

Εικ. 46. Παράδειγμα δρομέων θηλαστικών που δείχνει (α) την ευλυγισία και
έκταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων, (β) το πέρασμα του πίσω άκρου
έξω από το πρόσθιο, και (γ) τις διάφορες θέσεις που λαμβάνει ο ώμος (από
Hildebrand, 1995).
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Μία άλλη σημαντική προσαρμογή που έχουν αναπτύξει οι δρομείς για να
αυξήσουν το μήκος βήματος αφορά στην κατάφυση των μυών. Οι μυς των άκρων
καταφύονται σχετικά κοντά στις αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορούν να τις κινήσουν σε
μεγαλύτερες γωνίες (Εικ. 47).

Εικ. 44. Επίδραση της απόστασης της κατάφυσης του μυ από την άρθρωση
(απόσταση από το υπομόχλιο) στον ρυθμό και στο βαθμό περιστροφής του δεξιού
κάτω άκρου της σαύρας Tupinambis (από Hildebrand, 1995).
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Ρυθμός βήματος. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η ταχύτητα ενός ζώου είναι
αποτέλεσμα τόσο του μήκος βήματος όσο και του ρυθμού του. Το άλογο όταν
καλπάζει κάνει 2,25 πλήρεις κύκλους κίνησης (βήματα ανά sec), ενώ το cheetah 3,5.
Οι κύριες προσαρμογές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αύξηση του ρυθμού του
βήματος έχουν να κάνουν με την μηχανική των μυών. Ένας μοχλός είναι μια μηχανή
που μεταδίδει ενέργεια. Στο σώμα ενός ζώου, η ενέργεια αυτή παράγεται από μυϊκή
σύσπαση, μεταδίδεται δε στην συνέχεια από τα οστά για να κινήσει τμήματα του
σώματος. Ο μοχλός έχει κοινώς ορισθεί σαν μια άκαμπτη ράβδος, η οποία κινείται
γύρω από ένα σταθερό σημείο, το οποίο ονομάζεται υπομόχλιο. Σε ένα μοχλό τα τρία
σημεία υπομόχλιο, δύναμη και αντίσταση μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε από
τα τρία πιθανά σημεία του χώρου (Εικ. 48). Τα οστικά τμήματα του σκελετού είναι οι
μοχλοί του σώματος των ζώων, οι αρθρώσεις είναι τα υπομόχλια, οι καταφύσεις των
μυών είναι τα σημεία εφαρμογής της δύναμης, σαν δε σημεία εφαρμογής της
αντίστασης θεωρούνται τα κέντρα βάρους των οστικών τμημάτων που προσπαθούν
να κινηθούν είτε αυτά έχουν ένα πρόσθετο βάρος από ένα αντικείμενο που πρέπει να
ανυψωθεί είτε παρουσιάζουν αντίσταση, η οποία οφείλεται στα δικά τους μόνο βάρη
(Ν.Μ. Δούκας, Κινησιολογία, 1979). Οι δρομείς έχουν αναπτύξει μεγαλύτερο
μηχανικό πλεονέκτημα (li/lo) ¨η με άλλα λόγια υψηλότερες σχέσεις μετάδοσης (gear
ratio) σε σύγκριση με τα άλλα σπονδυλωτά (Εικ. 49, 50α).
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li
ου

Μοχλός 1
1ου είδους
Μοχλός
είδους

lo
li
Μοχλός 2ου είδους

li
lo
Μοχλός 3ου είδους

Εικ. 48. Χαρακτηριστικά των μοχλών (τροποποιημένο από Δούκας, 1979).
•

Δύναμη (Δ ή Fi: in –force)

•

Αντίσταση (Α ή Fo: out-force)

•

Moχλοβραχίονας δύναμης (li: in-lever ή power arm)

•

Moχλοβραχίονας αντίστασης (lo: out-lever ή load arm)

•

Έργο (τ = Fo x lo)

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ (li/lo)
• Μοχλός 1ου είδους: μικρότερο ή ίσο ή μεγαλύτερο του 1
• Μοχλός 2ου είδους: μεγαλύτερο του 1 [Δυνατοί μοχλοί]
• Μοχλός 3ου είδους: μικρότερο του 1 [Ταχύτητα]
Fi x li = Fo x lo ⇔ Fo = (Fi x li)/lo
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lo/li 4,45
(Acinonyx)
lo/li 3,36
(Felis)

lo/li 5,48
(Dasyprocta)

lo/li 4,64
(Macropus)

lo/li 4,30
(Ondatra)

lo/li 3,50
(Lasiorhinus)

Εικ. 49. Τρία συστήματα οστών-μυών. Διαφορές μεταξύ δρομέων (αριστερά) και
μη - δρομέων (δεξιά). Οι δρομείς έχουν μεγαλύτερο μηχανικό πλεονέκτημα (τιμή
του λόγου μοχλοβραχίονα δύναμης (li) προς μοχλοβραχίονα αντίστασης (lo)) (από
Hildebrand, 1995).
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Όταν ένας μυς καταφύεται μακριά από την άρθρωση που κινεί, θα πρέπει να
καταβάλει μια μικρή δύναμη για να την κινήσει. Ο μυς όμως που καταφύεται κοντά
στην άρθρωση που κινεί παρουσιάζει ευρύτερη κίνηση (μεγαλύτερη μετατόπιση)
στον ίδιο χρόνο σύσπασης ή ίδια κίνηση με μικρότερο χρόνο σύσπασης από αυτόν
που καταφύεται μακρύτερα (Εικ. 48, 49). Άρα ένας μυς που καταφύεται κοντύτερα
στην άρθρωση από έναν άλλο, είναι ένας μυς που παρουσιάζει ταχύτητα και όχι
δύναμη. Ένας άλλος τρόπος για να αυξηθεί η ταχύτητα του βήματος είναι η
ταυτόχρονη κίνηση διαφορετικών αρθρώσεων από διαφορετικούς μύς στην ίδια
διεύθυνση (Εικ. 50β).

Εικ.50α

Εικ.50β

Εικ. 50α. Μυϊκά συστήματα υψηλού και χαμηλού μηχανικού πλεονεκτήματος
(σχέσης μετάδοσης) στο αριστερού πίσω άκρω της Vicugna.
Εικ. 50β. Αρχή του αθροίσματος των ανεξάρτητων ταχυτήτων. Όταν σε ένα σημείο
εφαρμόζονται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες δυνάμεις που έχουν την ίδια διεύθυνση,
η συνισταμένη τους είναι το αλγεβρικό άθροισμα των δυνάμεων αυτών (από
Hildebrand, 1995).
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Οι δρομείς εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή και οικονομία ενέργειας κατά τη
διάρκεια της κίνησης τους με μια σειρά δομικές προσαρμογές που παρατίθενται στις
Εικ. 51 - 53.

Εικ.51α

Εικ.48β

Ι

ΙV

ΙΙ

V
ΙΙ

Ι

ΙΙ
Ι

VΙ

ΙΙΙ

Εικ. 51α. Σκελετικό σύστημα πρόσθιων άκρων. Διαφορά μεταξύ δρομέων (δεξιά)
και μη-δρομέων (αριστερά). Ι. Κερκίδα σε σχετικά πλάγια θέση ως προς την ωλένη, ΙΙ.
Κερκιδική εντομή που επιτρέπει την περιστροφή της ωλένης, ΙΙΙ. Περιφερικό άκρο
ωλένης, δυνατό και ελεύθερο, ΙV. Κερκίδα σε πρόσθια θέση ως προς την ωλένη, V.
Παρεμπόδιση περιστροφής της ωλένης, VI. Περιφερικό άκρο ωλένης, ελαττωμένο μερικά συγχωνευμένο με την κερκίδα
Εικ. 51β. Περόνη δρομέων (κέντρο & δεξιά) και μη-δρομέων (αριστερά) (από
Hildebrand, 1995). I. Περόνη δυνατή, ελεύθερη, ΙΙ. Περόνη συγχωνευμένη στην κνήμη,
ΙΙΙ. Υπολειπόμενη περόνη.
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A

B

Γ

Δ

Ε

Εικ. 52. Δρομείς: Επιμήκυνση, σύμπτυξη και συγχώνευση των μεταταρσίων,
απώλεια των πλευρικών δακτύλων και τετραγωνισμός ή συγχώνευση των ταρσικών.
Α. Δινόσαυρος (Ornithomimus), Β. Στρουθοκάμηλος (Struthio), Γ. Cheetah
(Acinonyx), Δ. Vicuna (Vicugna), Ε Άλογο (Equus) (από Hildebrand, 1995).

A

Δ

B

Γ

Ε

Z

Εικ. 53. Συνδεσμολογία επιλεγμένων δρομέων
και αλτών (αριστερά) και αναρριχητών (δεξιά).
Α. Τρωκτικό Jerboa (Dipodidae, Jaculus),
Β. Λαγός (Lepus),
Γ. Vicuna (Vicugna),
Δ. Ιπτάμενος σκίουρος (Petaurista),
Ε. Kinkajou (Procyonidae, Potos),
Ζ. Λορισιόμορφοι πίθηκοι (Nycticebus)
(από Hildebrand, 1995).
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Εικ. 54α

Εικ. 54β

ΕΙΔΗ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Εικ. 54α. Αντιπροσωπευτικά ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ βήματα στα τετράποδα.
Εικ. 54β. Αντιπροσωπευτικά ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ βήματα στα τετράποδα.
Όλα τα σχήματα δείχνουν την θέση του σώματος την στιγμή που το αριστερό πίσω
άκρο ακουμπά το έδαφος (από Hildebrand, 1995).

Κεφάλαιο 8
Εκσκαφείς – Δομικές προσαρμογές
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπει στους εκσκαφείς να δημιουργούν
μικρούς θώκους κατάλληλους για ξεκούραση, διαχείμαση, ή χειμερία νάρκη. Η
τρύπα, το λαγούμι ή η φωλιά που κατασκευάζουν μπορεί να έχει περισσότερη
υγρασία, να εξασφαλίζει δροσιά ή ζέστη και να προστατεύει από τις δυσμενής
καιρικές συνθήκες. Επίσης, χρησιμεύει για την φύλαξη και αποθήκευση της τροφής
(ρίζες, χόρτα, έντομα, σκουλήκια, αυγά κλπ), για την προφύλαξη από τους θηρευτές
και σε αρκετές περιπτώσεις για την αναπαραγωγή (εναπόθεση αυγών, φροντίδα
νεογνών). Τέλος, πολλοί θηρευτές έχουν αναπτύξει προσαρμογές για σκάψιμο έτσι
ώστε να εξασφαλίζουν την τροφή τους, δηλαδή μικρότερους εκσκαφείς.
Η ικανότητα εκσκαφής δεν χαρακτηρίζει κάποια συγκεκριμένη μόνο ομάδα
σπονδυλωτών, αλλά αντιπροσώπους από όλες τις ομάδες (Εικ. 55).
Ιχθείς: πολλά ψάρια (ευσελάχιοι, πλευρονικτοειδείς, δίπνευστοι, περκοειδείς)
έχουν την ικανότητα να καλύπτουν το σώμα τους κάτω από την άμμο ή να σκάβουν
στο υπόστρωμα.
Αμφίβια: πολλά λισσαμφίβια (άνουρα, ουροδελή) μπορούν να χαλαρώνουν το
έδαφος, να σκάβουν στην λάσπη ή να κατασκευάζουν τρύπες στο έδαφος
χρησιμοποιώντας τα πίσω άκρα και σπανιότερα τα πρόσθια άκρα ή το κεφάλι.
Ερπετά και Πτηνά: πολλά φίδια, σαυροειδή με ατροφικά ή εξαφανισμένα πόδια
(π.χ.

αμφιβαινοειδή,

ανκουινόμορφα),

και

σαυροειδή

με

άκρα

σκάβουν,

προστατεύονται κάτω από το χώμα ή διάγουν υπόγεια διαβίωση (π.χ. Teiidae). Όλα
τα χελώνια θάβουν τα αυγά τους χρησιμοποιώντας τα πίσω ή τα πρόσθια (χερσόβιες:
Τestunidae) άκρα σαν φτυάρι. Κανένα πτηνό δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες δομικές
προσαρμογές για σκάψιμο, αλλά κάποια από αυτά χρησιμοποιούν τρύπες ή φωλιές
στο έδαφος που είτε έχουν φτιάξει θηλαστικά είτε τα κατασκευάζουν τα ίδια.
Θηλαστικά: Τα μονοτρήματα (ακανθωτοί μυρμηγκοφάγοι και ο πλατύρραμφος),
και ο μαρσιποφόρος τυφλοπόντικας έχουν αναπτύξει τις σημαντικότερες, μεταξύ των
χερσαίων θηλαστικών, δομικές προσαρμογές για σκάψιμο. Επίσης, πολλοί ασπάλακες
(εντομοφάγα), τα ξέναρθρα (μυρμηγκοφάγοι, βραδύποδες, αρμαδίλλοι), τα φολιδωτά
(παγκολίνοι), τα τρωκτικά και οι λαγοί είναι εξαίρετοι εκσκαφείς. Τέλος, αρκετά
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σαρκοφάγα έχουν την ικανότητα σκαψίματος, χωρίς όμως να έχουν αναπτύξει
ιδιαίτερες προσαρμογές.
Γενικές προϋποθέσεις – απαιτήσεις
Οι εκσκαφείς χρειάζεται να πληρούν τις εξής απαιτήσεις.
(1) Να παρεμποδίζουν την εισόδου της άμμου, της σκόνης και του χώματος στο
στόμα, τα μάτια, τα αυτιά, την αναπνευστική οδό, και την αμάρα ή τον πρωκτό.
(2) Να έχουν την ικανότητα προσανατολισμού και ελιγμών κάτω από το έδαφος
(αναγνώριση και αποφυγή θηρευτών, αναπαραγωγή)
(3) Όσοι σκάβουν σε σκληρό υπόστρωμα χρειάζεται να αναπτύξουν ιδιαίτερες
προσαρμογές – εργαλεία.
(4) Να ενδυναμώσουν τις αρθρώσεις/διαρθρώσεις για να προστατεύσουν τους
μύες από την υπερέκταση.
(5) Όσοι κατασκευάζουν ανοικτές τρύπες χρειάζεται να μεταφέρουν και
εναποθέτουν το χώμα που αφαιρούν κατά το σκάψιμο ή να το καθιστούν συμπαγές.
(6) Να διασπείρουν την θερμότητα και να συντηρούν ενέργεια για να
αντεπεξέλθουν στο ενεργειακό κόστος του σκαψίματος.
Τρόποι εκσκαφής
Τα σπονδυλωτά έχουν αναπτύξει διάφορες τεχνικές εκσκαφής.
(1) Η πλέον απλή θεωρείται η κάλυψη του σώματος με άμμο ή λάσπη. Το ζώο
μπορεί να χώνεται μέσα στην άμμο ή την λάσπη έρποντας (ψάρια και άνουρα),
εκτελώντας σωματικές δονήσεις (σαύρες ερήμου), μετά από γρήγορο τρέξιμο ή
κολύμπι (σαύρες, ψάρια) ή ταλαντώνοντας το σώμα του και δημιουργώντας ένα
χαντάκι μέσα στο οποίο βυθίζεται (φίδια). Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα έχουν
πλευρικά συμπιεσμένο σώμα και σχετικά προσαρμοσμένα αισθητήρια. Όμως οι
προσαρμογές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό ηθολογικές και κατά συνέπεια δεν
μπορούν να θεωρηθούν πραγματικοί εκσκαφείς. Τα ζώα αυτά καλύπτουν το σώμα
τους για να αποφύγουν τους θηρευτές τους ή για να περιμένουν την λεία τους
(αφήνοντας ακάλυπτα τα μάτια). Κανένα από αυτά δεν εκτελεί κάποια ιδιαίτερη
επεξεργασία του υποστρώματος και κανένα δεν σκάβει βαθιά.
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(2) Η δεύτερη τεχνική είναι το σύρσιμο κάτω από το χώμα (soil-crawling).
Διάφορα σπονδυλωτά (σαλαμάνδρες, αμφιβαινοειδή, σαύρες, φίδια) μπορούν να
κινούνται κάτω από το έδαφος (συνήθως μαλακό ή αμμώδες) έχοντας αναπτύξει
συγκεκριμένες προσαρμογές. Το ζώα αυτά έχουν συνήθως μακρύ και λεπτό σώμα,
πόδια μικρά ή εξαφανισμένα και τραχύ κεφάλι που χρησιμοποιείται σαν όργανο
σκαψίματος (Εικ. 55).
(3) Εκσκαφή με τα νύχια (scratch-digging). Πολλά σπονδυλωτά (χελώνες, πτηνά,
αρμαδίλλοι,

παγκολίνοι,

σκίουροι,

σαρκοφάγα),

σκάβουν

λυγίζοντας

και

διατάσσοντας τα άκρα όπως ακριβώς σκάβει ένας σκύλος για να θάψει τα κόκαλα. Τα
ζώα αυτά χρησιμοποιούν τα νύχια τους για να σκάψουν το έδαφος και να το
σπρώξουν ή να το εκτινάξουν προς τα πίσω (Εικ. 56, 57).
(4) Εκσκαφή με τα δόντια (chisel-tooth digging). Τα ζώα αυτά (τυφλοπόντικες,
τρωκτικά) έχουν αναπτύξει τεράστιους τομείς, δυνατούς γνάθους και αυχενικούς μύες
για να σκάβουν το χώμα, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνεται με την βοήθεια του
κεφαλιού ή των άκρων (Εικ. 58).
(5) Εκσκαφή με την χρήση του βραχίονα (humeral-rotation digging). Ο
ασπάλακας χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή μπορεί να εξαφανιστεί από την
επιφάνεια του εδάφους μέσα σε 6 sec. Τα ζώα αυτά έχουν κοντά και ισχυρά πρόσθια
άκρα με αυτοπόδιο σε σχήμα φτυαριού, καθώς και χαρακτηριστικά κοντό και ευρύ
αγκώνα (Εικ. 59). Σε αντίθεση με την τεχνική του σκαψίματος με τα νύχια, το
αντιβράχιο (πήχης) στους ασπάλακες δεν στρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονά
του (προς τα μέσα: πρηνισμός, προς τα έξω: υπτιασμός) και ο αγκώνας δεν
χρησιμοποιείται για να ενδυναμώνει το κτύπημα. Αντίθετα, ο αγκώνας βρίσκεται σε
θέση υψηλότερη από τον ώμο και η δύναμη για το σκάψιμο επιτυγχάνεται με την
περιστροφή του αγκώνα γύρω από τον άξονά κίνησης της άρθρωσής του καθώς και
με την βοήθεια ενός τεράστιου μύ της ωμοπλάτης (μείζων στρογγυλός μυς) (Εικ. 60).
(6)

Οι

χρυσοτυφλοπόντικες

(Amblysomus)

αλλά

και

αρκετά

τρωκτικά

χρησιμοποιούν το κεφάλι τους για σκάψιμο. Τα ζώα αυτά χαρακτηρίζονται από
ισχυρότατους αυχενικούς

και εκτείνοντες βραχιόνιους μύες (κάποια από αυτά

μπορούν να σηκώσουν με το κεφάλι τους βάρος 15-20 φορές το βάρος του σώματός
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τους). Οι μυρμηγκοφάγοι έχουν αναπτύξει μία άλλη τεχνική (hook–and-pull digging):
βάζουν το τεράστιο νύχι τους μέσα στην τρύπα των τερμιτών, «αγκιστρώνουν» τους
τερμίτες και το έλκουν προς τα έξω. Για να το επιτύχουν αυτό έχουν αναπτύξει
ευμεγέθεις τομείς και υπτιαστούς βραχιόνιους μύες.
Πολλά σπονδυλωτά χρησιμοποιούν περισσότερες από μία τεχνικές σκαψίματος.
Έτσι πολλά τρωκτικά χρησιμοποιούν τόσο τα νύχια τους όσο και τα δόντια τους,
αρκετά ερπετά τα νύχια τους και το σύρσιμο. Άλλα σπονδυλωτά δεν εμπίπτουν σε
καμία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Για παράδειγμα οι δίπνευστοι σκάβουν στη
λάσπη χρησιμοποιώντας το σώμα και τα πτερύγιά τους, άλλα ψάρια τις ισχυρές
γνάθους τους και οι νεαροί κροκόδειλοι δαγκώνοντας μεγάλα κομμάτια αργίλου.
Προσαρμογές για την προφύλαξη ζωτικών οργάνων από την σκόνη και το
χώμα
Οι εκσκαφείς έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες προσαρμογές για να προστατέψουν
το στόμα, τα αισθητήρια και την αναπνευστική οδό από την άμμο, την σκόνη και το
χώμα.
(1) Γνάθοι. Τα αμφίβια, τα ερπετά, και τα εντομοφάγα έχουν αναπτύξει
προσαρμογές στις γνάθους (γνάθοι διευθετημένοι έτσι ώστε να κλείνουν σφικτά,
κάτω γνάθοι πίσω από τις άνω, χείλη που κλείνουν πίσω από τους προτεταμένους
τομείς).
(2) Οφθαλμοί. Τα ημερόβια σπονδυλωτά (χερσόβιες χελώνες, σκαντζόχοιροι,
εδαφόβιοι σκίουροι, κυνοειδή) έχουν οφθαλμούς κανονικού μεγέθους. Τα νυκτόβια
τρωκτικά έχουν ευμεγέθεις οφθαλμούς. Κάποια από αυτά απλά κλείνουν τους
οφθαλμούς όταν σκάβουν, ενώ άλλα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς καθαρισμού των
οφθαλμών. Τα φίδια και αρκετές σαύρες έχουν συντηγμένα αλλά διαφανή βλέφαρα,
ενώ κάποια φίδια έχουν προτεταμένα «κέρατα» πάνω από τους οφθαλμούς. Όμως, οι
πλέον εξειδικευμένοι εκσκαφείς έχουν μικρούς έως μικροσκοπικούς οφθαλμούς
(μονοτρήματα, αρμαδίλλοι, παγκολίνοι, κάποια τρωκτικά), ενώ άλλα υπολειπόμενους
που μπορούν να αντιλαμβάνονται το φως από το σκοτάδι αλλά όχι και αντικείμενα.
Οι υπολειπόμενοι οφθαλμοί συχνά είναι τοποθετημένοι κάτω από το δέρμα
(αμφιβαινοειδή, ασπάλακες, χρυσοασπάλακες, τυφλοποντικοί κλπ).
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(3) Ακουστικό όργανο. Πολλά αμφίβια και ερπετά δεν έχουν έξω ακουστικό πόρο
και - εάν υπάρχει – παχύ τύμπανο. Η αντίληψη του ήχου επιτυγχάνεται μέσω του
σώματος, των γνάθων ή άλλων δομών. Τα θηλαστικά τείνουν να έχουν μικρό
εξωτερικό ακουστικό πόρο.
(4) Οσφρητικό όργανο. Οι ρώθωνες των εκσκαφέων είναι μικροί. Στα ερπετά η
εξωτερική πλευρά της ρινικής κοιλότητας είναι πολύ στενή και η ύπαρξη υγρασίας
γύρω από τους ρώθωνες προκαλεί προσκόλληση της άμμου και αποφυγή εισόδου
στην αναπνευστική οδό. Σε αρκετές περιπτώσεις το άνοιγμα των ρωθώνων μπορεί να
κλείσει ή να περιοριστεί με την βοήθεια μυϊκών βαλβίδων ή σηραγγώδους ιστού. Ο
αρμαδίλλος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του

για 3-4 min καθώς σκάβει.

Κάποιες μυγαλές φέρουν ειδικά πνευμονικά εκκολπώματα που επιτρέπουν την
παγίδευση και απομάκρυνση ξένου σώματος.
Προσαρμογές για τη παραγωγή μεγάλων αντιστάσεων
Οι εκσκαφείς που σκάβουν σε σκληρό υπόστρωμα είναι υποχρεωμένοι να
αναπτύσσουν μεγάλες δυνάμεις έναντι του υποστρώματος. Έτσι, σε αντίθεση με του
δρομείς και τους αναρριχητές, χρειάζεται να αναπτύξουν προσαρμογές στο σύστημα
οστά – μύες που να παράγουν μεγάλες αντιστάσεις (out-forces, Fo). Σύμφωνα με τον
τύπο της Εικ. 48, αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: (1) με την μείωση του
μοχλοβραχίονα αντίστασης (lo), (2) με την αύξηση του μοχλοβραχίονα δύναμης (li) ή
(3) με την αύξηση της δύναμης (Fi).
1.

Μείωση του μοχλοβραχίονα αντίστασης. Οι πιο εξειδικευμένοι εκσκαφείς
έχουν κοντά άκρα και βραχύς αυχένες. Επίσης, σε αντίθεση με τα κάτω άκρα
των δρομέων, έχουν την κερκίδα σχεδόν πάντοτε κοντύτερη από το
βραχιόνιο και η άκρα χείρ πολύ βραχύτερη από τη κερκίδα. Τέλος, τα
μετακάρπια είναι ισχυρά αλλά κοντά και οι φάλαγγες πεπλατυσμένες και όχι
μακρές.

2.

Αύξηση του μοχλοβραχίονα δύναμης. Οι μύες που χρησιμοποιούνται για το
σκάψιμο είναι ευμεγέθεις και προσφύονται μακριά από το σημείο που
στρέφονται οι αρθρώσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το ωλέκρανο
(μοχλοβραχίονας δύναμης του τρικέφαλου) είναι περίπου το 1/5 (εδαφόβιος
σκίουρος), το 1/3 (Αφρικανικές μυγαλές), το 1/2 (παγκολίνος), τα 2/3
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(Μεσογειακός τυφλοπόντικας) ή τα 3/4 (χρυσομυγαλές) του μήκους της
ωλένης σε σχέση με την άρθρωση του αγκώνα (Εικ. 57).
3.

Αύξηση της δύναμης. Οι σχετικοί με την εκσκαφή μύες είναι τεράστιοι
κυρίως στα άνω άκρα. Για την υποστήριξη αυτών των μυών οι εκφύσεις και
προσφύσεις είναι επίσης ευμεγέθεις. Η πρόσθια γωνία της ωμοπλάτης
μπορεί να είναι πιο ανεπτυγμένη, έτσι ώστε να εξυπηρετεί την έκφυση του
τετρακέφαλου και του τρικέφαλου. Επίσης, το πρόσθιο τμήμα του στέρνου
στις χρυσομυγαλές και τους τυφλοπόντικες είναι μακρύ και βαθύ, έτσι ώστε
να μπορεί να δέχεται τους τεράστιους θωρακικούς μύες.Τα εκσκαφείς που
χρησιμοποιούν τα δόντια τους για σκάψιμο, έχουν επίσης πολύ
ανεπτυγμένους γναθικούς μύες. Τέλος, αυτοί που χρησιμοποιούν το κεφάλι
τους για σκάψιμο έχουν αναπτύξει μεγάλη πεπλατυσμένη ινιακή χώρα,
καθώς και ισχυρούς αυχενικούς μύες

Προσαρμογές για την αντιμετώπιση της πίεσης που εξασκεί το χώμα στο
σώμα
Οι κυριότερες προσαρμογές που έχουν αναπτύξει οι εκσκαφείς είναι οι εξής: (1)
δέρμα πλούσιο σε βλέννα (όπως τα ψάρια), απουσία λεπιών (ψάρια, αμφίβια) ή
παρουσία μαλακών λεπιών έτσι ώστε να μειώνονται οι τριβές, (3) κεφάλι βραχύ και
στενό, απουσία αυχένα ή ώμων, (4) κοντά άκρα ή απουσία άκρων, (5) πολυάριθμους
προ του ιερού οστού σπονδύλους (μη εξιδικευμένες σαύρες 23, σαύρες εκσκαφείς 60,
χρυσομυγαλές 100, φίδια 250), και (6) προσαρμογές για την αποφυγή της
υπερέκτασης των μυών και των εξαρθρώσεων.
Κίνηση των εκσκαφέων
Η κίνηση και οι ελιγμοί σε μια μικρή τρύπα ή κάτω από το έδαφος μπορεί να γίνει
με διάφορους τρόπους. Αρκετά αμφίβια και ερπετά και όλα τα θηλαστικά έχουν
κοντά άκρα. Η σπονδυλική στήλη μπορεί να είναι σταθερή και άκαμπτη (ερπετά) ή
εύκαμπτη (θηλαστικά). Οι περισσότεροι εκσκαφείς έχουν μικρή ή εξαφανισμένη
ουρά (χρυσοασπάλακες, τυφλοποντικοί κλπ), αλλά μερικοί έχουν σχετικά μακριά
ουρά που την χρησιμοποιούν είτε κατά την αναρρίχηση (π.χ. παγκολίνοι) ή για την
υποστήριξη του σκαψίματος.
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Ο τρόπος με τον οποίον τα ζώα που ζουν στο υπέδαφος βρίσκουν τον δρόμο τους
μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν είναι πλήρως γνωστός. Σε κάποιους εκσκαφείς έχει
αποδειχθεί η ύπαρξη μιας κληρονομήσιμης αίσθησης της κατεύθυνσης καθώς και
μνήμης των διαστάσεων του θώκου τους. Άλλοι εκσκαφείς έχουν έντονα
ανεπτυγμένη

αίσθηση

της

αφής:

oι

αισθητικοί

μύστακες

είναι

συνήθως

τοποθετημένοι στην κεφαλή αλλά σε αρκετές περιπτώσεις στο ακραίο πόδι, στην
ουρά ή και αλλού. Tέλος κάποια είδη μπορούν να ανιχνεύουν μήκη κύματος χαμηλών
συχνοτήτων, ενώ ο ασπάλαξ (Spalax) επικοινωνεί με χτυπήματα του κεφαλιού του
στο έδαφος.
Εργαλεία εκσκαφής
Για το σκάψιμο στην άμμο, στην λάσπη ή στο μαλακό χώμα δεν απαιτούνται
ιδιαίτερα εργαλεία. Στην περίπτωση όμως του σκληρού εδάφους η επιτυχία εξαρτάται
από την άσκηση υψηλής πίεσης σε περιορισμένη επιφάνεια. Οι κυριότερες
προσαρμογές που σχετίζονται με την εκσκαφή παρουσιάζονται στις Εικ. 56, 61.
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Υπολειπόμενο αυτί

Πιεσμένο πλευρικά
σώμα

Σαύρα, Phrynosoma
Σκίουρος, Spermophilopsis
Χείλια κλείνουν
πίσω από κοπτήρες

Ευρύ άκρο πόδι

Aσπάλαξ, Scalopus

Cryptomys

Υπολειπόμενοι
οφθαλμοί
Κοντά άκρα

Βραχύς, δυνατός
αυχένας
Μαρσιποφόρος ασπάλαξ,
Notoryctes

Χρυσοασπάλαξ, Amblysomus

Ισχυρά σκέλη
Γαμψώνυχες
Αρμαδίλλος, Priodontes

Παγκολίνος, Manis
Μακρύ σώμα

Απουσία λαιμού - Άκαμπτο κρανίο
– στόμα ερμητικά κλειστό

Φίδι, Charina
Μαλακά και
ασταθή λέπια

Άποδη σαύρα, Anguis

Αμφιβαινοειδές, Bipes
Σφηνοειδής κεφαλή - Μικροί
οφθαλμοί, προστατευμένοι

Αμφιβαινοειδές, Diplometopon

Εικ. 55. Αντιπρόσωποι εκσκαφέων και χαρακτηριστικές
δομικές προσαρμογές (από Hildebrand, 1995).
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Επιμήκης κυρτώδης κερκίδα,
ενδυναμώνει την άρθρωση

Αποφυγή υπερέκτασης

Μεγάλος πλάγιος
επικονδύλιος που εκφύεται
από τους υπτιαστούς και
τους καμπτύρες

Αύλακες που ενδυναμώνουν την άρθρωση

Βραχείς καρπικοί,
μετακαρκαπικοί και φάλλαγγες

Η βραχύς κερκίδα μειώνει την πρός
τα έξω στρέψη του τρικέφαλου

Η έκταση της πρόσθιας
γωνίας της ωμοπλάτης
αυξάνει τον
μοχλοβραχίονα του
ελάσσονος στρογγυλού
μύ της ωμικής ζώνης
Το μακρύ ωλέκρανον ε.ιναι έσω
μοχλός του τρικέφαλου

Ευμεγέθης
σησαμοειδής μέσα σε
καμπτήρες τένοντες
Πρόσφυση του δελτοειδούς

Γαμψώνυχες

Taxidae

Μακρύ πισοειδές οστούν (καρπός) –
μοχλοβραχίονας του καρπικού καμπτήρα μύ

Εικ. 56. Μερικές προσαρμογές του αριστερού πρόσθιου άκρου σπονδυλωτών
εξειδικευμένων για σκάψιμο με τα νύχια (scratch-digging). Άνω: Παγκολίνος (Manis),
Kέντρο: Αρμαδίλλος (Dasypus), Κάτω: Taxidae (από Hildebrand, 1995).

Εκσκαφείς 111

Πολύ μακρύ ωλέκρανον
Πολύ μακρύ επικονδύλιο που
εκφύεται από τους πρηνιστές
και καμπτήρες του καρπού

1

Κοντά καρπικά και μετακαρπικά,
φάλαγγες συγκαλυμένες

2

3

4 5

6

7

Εκφυλισμένος
οφθαλμός, κάτω από
το δέρμα

8

9

10

11
12
Τεράστιο νύχι της 3ης
φάλαγγας

Εικ. 57. Δομές που σχετίζονται με το σκάψιμο με τα νύχια (scratch-digging),
στον χρυσοασπάλακα, Amblysomus (από Hildebrand, 1995).
1. Πλατύς ραχιαίος μυς ευμεγέθης, προσφύεται μακριά από το βραχιόνιο
2. Τραπεζοειδής
3. Τρικέφαλος
4. Ρομβοειδής
5. Δελτοειδής
6. Ακρώμιον
7. Ανελκτύρ μύς της ωμοπλάτης
8. Θωρακικός μύς
9. Ωλέκρανον
10. Εκτατικοί μύες
11. Στερνομαστοειδής και κλειδομαστοειδής μύς
12. Κλείδα
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3-6
1

2
7

Εικ. 58. Προσαρμογές του τυφλοποντικού, Spalax, που σχετίζονται με το
σκάψιμο με τα δόντια (chisel-toothed digger). Παρατηρείστε
(1) Το τραχύ κρανίο και το ισχυρό ρύγχος,
(2) Το ευρύ και επικλινές ινιακό οστό σε πρόσφυση με τους ισχυρούς αυχενικούς μύες
(3) τους καλυμμένους κάτω από το τρίχωμα οφθαλμούς και αυτιά,
(4) Τους ισχυρούς τομείς,
(5) Τον ευμεγέθη και σκληρό ρινικό πτερυγιαίο χόνδρο,
(6) Τις κροσσωτές άκαμπτες τρίχες που διευρύνουν το κεφάλι
(7) Τα νύχια, συγκρινόμενα με τους scratch-diggers, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα.
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Ρομβοειδής μύς
Υποπλάτιος μύς
Ισχυρός δελτοειδής
Ισχυρός ελάσσων στρογγυλός μύς,
πρόσφυση μακρά της ωμικής άρθρωσης
Δικέφαλος
Μακρύς υπτιαστής μύς (υπτιασμός, κάμψη)
Οδοντωτός
μύς
Μεγάλος πλατύς
Τρικέφαλος
ραχιαίος μύς,
προσφύεται με τον
ελάσσονα στρογγυλό
Ο επικονδύλιος
και τον θωρακικό μύ
αυξάνει τον
μοχλοβραχίονα των
πρηνιστών και
καρπικών
καμπτύρων

Πρυνιστής
που
προσφύεται
μακριά από
την
κερκίδα

Ισχυροί
καρπικοί
και
φαλαγγικοί
καμπτύρες

Εικ. 59. Προσαρμογές, του αριστερού πρόσθιου άκρου, που έχει
αναπτύξει ο μυρμηγκοφάγος, Myrmecophaga για το σκάψιμο με την χρήση
του βραχίονα (hook-and-pool digging) (από Hildebrand, 1995).
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Πλατύς Βαθύς
ραχιαίος μύς
συνδεσμικός
Ελάσσων στρογγυλός

Δικέφαλος

Ωμοπλάτη
Λαβή του
στέρνου
.Έκφυση και
.Πρόσφυση του ελάσσονος
στρογγυλού
.Ωλέκρανον
.Η λαβή του στέρνου
εκφύεται από τον πρυνιστή
.Αύκαξ και σήραγξ του
τένοντος του δικέφαλου

Κλείδα

4

1

2

3

Μοχλοβραχίονας
του ελάσσονος
στρογγυλού

5

6. Έκφυση του βαθύ
καμπτήρα
7. Ο δρεπανοειδής
σησαμοειδής διερύνει
το άκρο πόδι
8. Κοντές και ευρύες
φάλαγγες

6

4

5

6
7

8

9

10 11
12

Talpa

Εικ. 60. Προσαρμογές του τυφλοπόντικα (Scapanus, Talpa) που σχετίζονται με το
σκάψιμο με την χρήση του βραχίονα (humeral-rotation digging) (από Hildebrand, 1995).
Πάνω: κοιλιακή όψη, Κέντρο-Κάτω: πλάγια όψη
1. Τραπεζοειδής, 2. Πλατύς ραχιαίος, 3. Ευμεγέθης ελάσσων στρογγυλός, 4. Τρικέφαλος,
5. Τμήμα ρομβοειδή, 6. Στερνομαστοειδής, 7. Υπολειπόμενοι οφθαλμοί κάτω από το δέρμα,
8. Πρόσθιος θωρακικός, 9. Πρόσφυση του πλατύ ραχιαίου στον τένοντα του ελάσσονος
θωρακικού, 10. Δικέφαλος, 11. Καμπτήρες, 12. Τρίχες και πλατύ άκρο πόδι.

Εκσκαφείς 115

Gopherous
Μακριά και ισχυρά νύχια

Βραχείς φάλαγγες
Σησαμοειδής κάτω από τις
απομεμακρυσμένες φάλαγγες

Βραχείς καρπικοί,
μετακαρπικοί

Επικονδύλιος εκφύεται
από τους πρηνιστές και
καμπήρες μύες

Tachyglossus

Εικ. 61. Μερικές προσαρμογές του αριστερού άνω άκρου που
σχετίζονται με το σκάψιμο (από Hildebrand, 1995).

