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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΕΝΗΣ                                                 ΕΓΓΕΝΗΣ
• Συνήθως δύο γεννήτορες

• Υπάρχουν εξειδικευμένα
γεννητικά κύτταρα

• Απόγονοι που λαμβάνουν 
γενετικό υλικό και από τους 
δύο γονείς, αλλά φέρουν και
χαρακτηριστικά που τους 
διαφοροποιούν απ’ αυτούς 

• Ένας γεννήτορας

• Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα
αναπαραγωγικά όργανα ή κύτταρα

• Απόγονοι γενετικά 
πανομοιότυποι του γεννήτορα



Κυριότεροι Τύποι Αγενούς Αναπαραγωγής

1. Διχοτόμηση (Binary fission)

2. Πολλαπλή διαίρεση (Multiple fission)

3. Εκβλάστηση (Budding)

4. Σπορίωση (Gemmulation)

5. Κατάτμηση (Fragmentation)



Είναι σπάνια η αγενής αναπαραγωγή στο 
Ζωικό Βασίλειο;

• Βακτήρια
• Μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
• Κνιδόζωα
• Βρυόζωα
• Δακτυλιοσκώληκες
• Εχινόδερμα
• Ημιχορδωτά



Διχοτόμηση

• Το μητρικό κύτταρο διαιρείται με μίτωση, σε δύο ίσα περίπου 
τμήματα

• Κάθε τμήμα αναπτύσσεται σε έναν νέο οργανισμό παρόμοιο 
με τον γονέα (ΚΛΩΝΟΙ)

• Η διχοτόμηση μπορεί να γίνει κατά μήκος (μαστιγοφόρα 
πρωτόζωα) ή εγκάρσια (βλαφαριδοφόρα πρωτόζωα)



Simple binary fission

Longitudinal binary fission

Πηγή: http://www.tutorvista.com

http://www.youtube.com/watch?v=yiA-rHx0xGI
Paramecium binary fission

http://www.youtube.com/watch?v=yiA-rHx0xGI
Paramecium binary fission



Παράδειγμα Υποβοηθούμενης Διχοτόμησης (!) 



Πολλαπλή Διαίρεση

• Πολλαπλές διαιρέσεις του πυρήνα πριν από τη διαίρεση του 
κυτταροπλάσματος

• Tαυτόχρονη δημιουργία μεγάλου αριθμού θυγατρικών 
κυττάρων

• Δημιουργία σπόρων (σπορογονία, π.χ. παράσιτο ελονοσίας)



Πηγή: http://www.tutorvista.com

A – C: Cyst Formation and Multiple Fission in Amoeba

D – F: Multiple Fission in Malarial Parasite 

A                        B                             C

D                             E                               F

https://www.youtube.com/watch?v=plFnRYYREXU



Εκβλάστηση

• Άνιση διαίρεση ενός οργανισμού

• Ο θυγατρικός πυρήνας μεταναστεύει μέσα σε ένα 
προεκταμένο τμήμα του κυτταροπλάσματος

• Ο νέος οργανισμός προκύπτει με τη μορφή βλαστήματος ή 
φύτρου που αυξάνεται πάνω στο σώμα του αρχικού 
οργανισμού 

• Σε κάποια αποκόπτεται (π.χ. μέδουσες, εχινόδερμα),
ενώ σε άλλα δημιουργούνται αποικίες (π.χ. κοράλλια)  



Παράδειγμα Εκβλάστησης του 
Υδρόζωου Hydra

Βλάστημα (budd) http://www.youtube.com/watch?v=a5oHMjGqjyo
Hydra - budding 

http://www.youtube.com/watch?v=jH4Y3Qh5Xqw
Corral – asexual reproduction



Σπορίωση

• H δημιουργία ενός νέου ατόμου μετά από την 
απελευθέρωση κυττάρων τα οποία είναι συγκεντρωμένα 
μέσα σε μια ανθεκτική κάψα (αποβλάστημα)

Σπόγγοι



Κατάτμηση / Αναγέννηση

• Διάσπαση ενός πολυκύτταρου οργανισμού σε δύο τμήματα 
από τα οποία προκύπτουν δύο νέοι οργανισμοί (κατάτμηση)

• Αν ένα τμήμα αποκοπεί, τότε έχει τη δυνατότητα να 
αναπτυχθεί σε ένα πλήρες άτομο (αναγέννηση)

Planaria                             Sea star

http://www.youtube.com/watch?v=jZYkwtvT_JM
Planaria - regenaration



Τύποι Εγγενούς Αναπαραγωγής

Α. Παρθενογένεση

Β. Ερμαφροδιτισμός

Γ. Αμφιγονική



Παρθενογένεση

• Η ανάπτυξη ενός εμβρύου από ένα μη γονιμοποιημένο 
ωάριο ή 

• ενός εμβρύου στο οποίο ο αρσενικός και θηλυκός πυρήνας 
δεν ενώνονται μετά τη γονιμοποίηση



Τύποι Παρθενογένεσης

1. Αμειωτική (αγενής) 

2. Μειωτική

3. Απλοδιπλοειδισμός



Αμειωτική ή Απομικτική Παρθενογένεση

• Απουσία μείωσης & σχηματισμός ωαρίου με 
μιτωτική κυτταρική διαίρεση

 Aντιγραφή διπλοειδούς χρωμοσωμικού υλικού → 
διαίρεση πυρήνα σε δυο θυγατρικούς πυρήνες με ένα

 πλήρες σετ θυγατρικών χρωμοσωμάτων → 
 κυτταρική διαίρεση

• Οι απόγονοι είναι κλώνοι του αρχικού 
οργανισμού

• Πλατυέλμινθες, τροχοφόρα, καρκινοειδή, 
έντομα



Μειωτική Παρθενογένεση

1. Σχηματισμός ωαρίου με μείωση (απλοειδές)

2. Ενεργοποίηση ή μη του ωαρίου μετά από την επίδραση 
σπερματοζωαρίου. Η διπλοειδής κατάσταση 
αποκαθίσταται με διπλασιασμό των χρωμοσωμάτων 

 Χωρίς κυτταρική διαίρεση πριν από την έναρξη της μείωσης ή μετά από 
την ολοκλήρωσή της

 Με τη σύντηξη των δυο πρώτων βλαστομεριδίων

• Πλατυέλμινθες, τροχοφόρα, δακτυλιοσκώληκες, ακάρεα, 
έντομα, ψάρια, ποντίκια, γαλοπούλες



Απλοδιπλοειδισμός

• Το θηλυκό (βασίλισσα) μπορεί να
 Γονιμοποιήσει τα ωάρια, καθώς τα 

γεννά
 Να τα αφήσει αγονιμοποίητα

• Γονιμοποιημένα ωάρια →
Διπλοειδή θηλυκά 
(βασίλισσες ή εργάτριες)

• Αγονιμοποίητα ωάρια →
Απλοειδή αρσενικά (κηφήνες)

• Μέλισσες, σφήκες, μυρμήγκια
http://www.youtube.com/watch?v=wU8pMswhnVs





 Σύσταση αποικίας:
- Βασίλισσες (egg-laying queens)
- Κηφήνες (sperm-producing male drone)
- Εργάτριες (non-reproductive female workers) 

 Προσδόκιμο επιβίωσης
- Βασίλισσες: μέχρι 5 έτη
- Κηφήνες: λίγο μετά τη χορήγηση του 
σπέρματος

- Εργάτριες: περίπου 6 εβδομάδες



 Ενηλικίωση 
- Βασίλισσες: 16 ημέρες μετά την εκκόλαψη
- Κηφήνες:       24 ημέρες
- Εργάτριες:     21 ημέρες

 Γονιμότητα 
- 2.000 αυγά/ημέρα
- Μια βασίλισσα ανά αποικία
- Όταν πεθάνει ή σταματήσει να παράγει αυγά, 
αντικαθίσταται από μια άλλη βασίλισσα



Παρθενογένεση - παραδείγματα

Daphnia

(small, planktonic
Crustacean)

Aphid

(small sap-sucking
insect)

Honey bee

Parthenogenetic
baby Komodo dragon 
Chester Zoo, England
Source: wikipedia

http://www.youtube.com/watch?v=hEoo-6InDA8
Aphid - Reproduction



Ερμαφροδιτισμός

• Μόνοικοι οργανισμοί

• Διαθέτουν τόσο αρσενικά όσο και θηλυκά αναπαραγωγικά 
όργανα στο ίδιο άτομο

• Το ίδιο άτομο ωριμάζει τόσο ως ♀ όσο και ως ♂ την ίδια ή 
διαφορετική χρονική περίοδο

• Υδρόζωα, πλατυέλμινθες, δακτυλιοσκώληκες, θυσσανόποδα, 
καρκινοειδή, πνευμονοφόρα γαστερόποδα, ψάρια



Mangrove killifish Kryptolebias marmoratus

• Σύγχρονα ερμαφρόδιτα

• Πρώτανδρα

• Πρωτόγυνα
Αναστροφή του φύλου



1mm 1mm 1mm

(Πηγή: Κ. Αποστολάκη, 2007)

To παράδειγμα της τσιπούρας, Sparus aurata









Αμφιγονική Αναπαραγωγή

• Δίοικοι οργανισμοί

• Ο κάθε γονέας έχει το δικό του σύστημα αναπαραγωγής & παράγει 
μόνο ένα είδος γενετικών κυττάρων, ωάριο ή σπερματοζωάριο

• Η δημιουργία απογόνων γίνεται μετά από την ένωση γαμετών που 
προέρχονται από δύο γενετικά διαφορετικά άτομα

• Μερικά ασπόνδυλα, σπονδυλωτά


