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ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ*

1. Επαφή, αναγνώριση & πρόσδεση σπερματοζωαρίου σε ωάριο (0 sec)
2. Παρεμπόδιση πολυσπερμίας (2 sec)
3. Σύντηξη σπερματοζωαρίου με τη μεμβράνη του ωαρίου (10 sec)
4. Φλοιική αντίδραση (30 sec)

5. Σχηματισμός μεμβράνης γονιμοποίησης (1 min)
6. Μετανάστευση σπερματοζωαρίου στο κέντρο του ωαρίου (1,5 min)
7. Έναρξη αποσυμπύκνωσης πυρήνα σπερματοζωαρίου (2 min)
8. Σύντηξη προπυρήνων ωαρίου & σπερματοζωαρίου (12 min)

9. Έναρξη σύνθεσης DNA (20 min)
10. Πρώτη κυτταρική διαίρεση – έναρξη αυλάκωσης (90 min)

(Άνθρωπος:  24 h)
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(*Χρονοδιάγραμμα φάσεων από την γονιμοποίηση μέχρι την έναρξη της 
αυλάκωσης στον αχινό)



Επαφή, Αναγνώριση & Πρόσδεση του 
σπερματοζωαρίου στο ωάριο

 Σύντηξη σπερματοζωαρίου με τη 
μεμβράνη του ωαρίου.

 Οι πρωτεΐνες αναγνώρισης που 

βρίσκονται στο ακρόσωμα του 

σπερματοζωαρίου, προσδένονται  
σε συγκεκριμένους υποδοχείς 
σπέρματος που βρίσκονται στη 
λεκιθική μεμβράνη

 Σχηματισμός Κώνου Γονιμοποίησης 

(Fertilization cone)
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Φλοιική αντίδραση - Αποφυγή Πολυσπερμίας

• Χιλιάδες φλοιικά κοκκία με ένζυμα ενώνονται με Κ.Μ και αφήνουν περιεχόμενο → 

ωσμωτική διαβάθμιση , εισροή νερού στο διάστημα μεταξύ Κ.Μ & Λεκιθικής Μ. → 

απομάκρυνση Λ.Μ με τα σπερματοζωάρια που δεν έχουν ενωθεί → ένα ένζυμο κάνει 

σκλήρυνση της Λ.Μ → μεμβράνη γονιμοποίησης
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Σύντηξη των Προπυρήνων & Ενεργοποίηση 
του Ωαρίου

• Απώλεια μαστιγίου του σπέρματος

• Ο πυρήνας του σπερματοζωαρίου αυξάνεται σε μέγεθος 
(προπυρήνας) και μεταναστεύει

• Σύντηξη προπυρήνων σπερματοζωαρίου & ωαρίου & 
σχηματισμός του ζυγώτη

• Έναρξη κυτταρικών διαιρέσεων (αυλάκωση)
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https://www.youtube.com/watch?v=fO4UWj01Gx8

EMBΡΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΑΥΛΑΚΩΣΗ

• Ταχείς μιτωτικές διαιρέσεις

• Όχι αύξηση μεγέθους, αλλά υποδιαιρέσεις

• Σχηματισμός Βλαστομεριδίων 

Πολύχαιτοι:     1000

Αμφιοξύς:     9.000

Βάτραχος: 700.000

• Πολικότητα ωαρίου που καθορίζει την  κατεύθυνση των 
διαιρέσεων & την ανάπτυξη του εμβρύου
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Παράγοντες που καθορίζουν τα διαφορετικά 
πρότυπα αυλάκωσης
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 Ποσότητα της λεκίθου στο αυγό

 Κατανομή της λεκίθου στο αυγό

 Γονίδια που ελέγχουν τη συμμετρία των διαιρέσεων



Τύποι Αυγών με Βάση την Ποσότητα της Λεκίθου

Τύποι αυγών
Ποσότητα 
λεκίθου

Ζωικές ομάδες

Αλεκιθικά ---- Πλακουντοφόρα θηλαστικά

Μειολεκιθικά 

(μικρολεκιθικά)
Μικρή

Μαρσιποφόρα, Εχινόδερμα, 
Ασκίδια, Μαλάκια, 
Κεφαλοχορδωτά, 
Νημερτίνοι

Μεσολεκιθικά Μέτρια
Κυκλόστομοι, Χονδριχθείς, 
Αμφίβια

Πολυλεκιθικά

(μακρολεκιθικά)

Πολύ

Τελεόστεοι, Ερπετά, Πτηνά, 
Μονοτρήματα θηλαστικά

• Η λέκιθος παρακωλύει την αυλάκωση. Η ποσότητα επηρεάζει το πρότυπο 
αυλάκωσης και τον τρόπο ανάπτυξης των εμβρύων
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Τύποι Αυγών με Βάση την Κατανομή της Λεκίθου

Τύποι αυγών Κατανομή λεκίθου Ζωικές ομάδες

Ισολεκιθικά Ίση

Εχινόδερμα, Χιτινόζωα, 
Κεφαλοχορδωτά, 
Νημερτίνοι, Μαλάκια, 
Μαρσιποφόρα 

Τελολεκιθικά

Άνιση

• Ζωικός πόλος

• Φυτικός πόλος

Τελεόστεοι, Αμφίβια, 
Κεφαλόποδα, Μαλάκια, 
Ερπετά, Πτηνά, 
Μονοτρήματα

Κεντρολεκιθικά Κέντρο Έντομα, Αρθρόποδα
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Πρότυπα Αυλάκωσης

Τύποι αυγών
Πρότυπο 

Αυλάκωσης
Χαρακτηριστικά

Ισολεκιθικά

Ολοβλαστική ολική 
- Ακτινωτή, 
- Σπειροειδής, 
- Αμφίπλευρη, 
- Περιστροφική 

Η σχισμή της αυλάκωσης 
επεκτείνεται σε όλη την έκταση 
του αυγού

Μεσολεκιθικά Ολοβλαστική άνιση

Η αυλάκωση είναι εξαιρετικά 
βραδεία στο φυτικό πόλο 
(πλούσιο σε λέκιθο). Η σχισμή 
της αυλάκωσης ξεκινά από το 
ζωϊκό πόλο

Τελολεκιθικά Μεροβλαστική

Το κυτταρόπλασμα είναι 
περιορισμένο σε μια στενή 
δισκοειδή μάζα πάνω από τη 
λέκιθο

Κεντρολεκιθικά Επιφανειακή
Μετανάστευση πυρήνων στην 
επιφάνεια 10



Α. Χαρακτηριστικά Ακτινωτής 
Ολοβλαστικής Αυλάκωσης

• 1η διαίρεση: μεσημβρινή (παράλληλα στον άξονα 

Ζ.Π – Φ.Π)

βλαστομερίδια

• 2η διαίρεση: μεσημβρινή, αλλά κάθετη στην 1η

• 3η διαίρεση: ισημερινή (κάθετη στον άξονα

Ζ.Π. – Φ.Π.)

• Οι επόμενες διαιρέσεις εναλλάσσονται

μεσημβρινά & ισημερινά
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Εχινόδερμα, αμφίβια

Αστερίας: http://www.youtube.com/watch?v=R1x4iBL-02s

http://www.youtube.com/watch?v=R1x4iBL-02s


Β. Χαρακτηριστικά Αυλάκωσης Ολοβλαστικής Άνισης 
Αυλάκωσης (Μεσολοκιθικά Αυγά)

• 1η διαίρεση: μεσημβρινή

• 2η διαίρεση: μεσημβρινή, αλλά κάθετη στην 1η

• 3η διαίρεση: ισημερινή

• Το έμβρυο αποτελείται από 

4 μικρότερα βλαστομερή στο Ζ.Π. (Μικρομερή)

4 μεγαλύτερα βλαστομερή στο Φ.Π. (Μακρομερή)
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(www.uoguelph.ca)
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Βλαστίδιο αμφιβίου 
– επιφανειακή κάτοψη

Βλαστίδιο αμφιβίου 
– Οβελιαία κάτοψη

Βάτραχος
http://www.youtube.com/watch?v=IjyemX7C_8U

http://www.youtube.com/watch?v=IjyemX7C_8U
http://www.youtube.com/watch?v=IjyemX7C_8U


Γ. Δισκοειδής Μεροβλαστική Αυλάκωση
(Τελολεκιθικά Αυγά)

• Το κυτταρόπλασμα περιορίζεται σε μια λεπτή στιβάδα στο Ζ.Π. 
(βλαστοδίσκος)

• 1η διαίρεση: κοντά στο κέντρο του 

βλαστοδίσκου, ως μια ρωγμή

• 2η διαίρεση: κάθετη προς την 1η

(σχηματισμός 2ης αύλακας)

• Τα 4 βλαστομερίδια δεν διαχωρίζονται από τη λέκιθο καθώς και από το 
περιφερειακό κυτταρόπλασμα και επομένως δεν σχηματίζουν ανεξάρτητα 
κύτταρα
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Εμβρυονικός
δίσκος



• Πλήρη κύτταρα περιβαλλόμενα απ’ όλες τις πλευρές από πλασματικές 
μεμβράνες σχηματίζονται πρώτα στο κέντρο του βλαστοδίσκου

• Τα βλαστομερίδια αυτά διαχωρίζονται 

από την υποκείμενη λέκιθο και έτσι

δημιουργούνται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ κύτταρα

• Η κεντρική μάζα των πλήρων βλαστομεριδίων (που αποτελείται από 3 - 4 
στρώματα κυττάρων, διαχωρίζεται τελικά από την υποκείμενη λέκιθο με 
μια κοιλότητα γεμάτη με υγρό (Υποβλαστική κοιλότητα)
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Ao = Αδιαφανής Ζώνη, Ap = Διαφανής Ζώνη
1 = Βλαστόκοιλο 2 = Υποβλαστική κοιλότητα 

Αο Αp Αο

Κοτόπουλο
http://www.youtube.com/watch?v=3i0Y4k_QvHc
https://www.youtube.com/watch?v=PedajVADLGw

http://www.youtube.com/watch?v=3i0Y4k_QvHc
http://www.youtube.com/watch?v=3i0Y4k_QvHc


Αυλάκωση & Διαφορετικά 
Αναπτυξιακά Πρότυπα
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Πολλά ψάρια, ερπετά, πτηνά: Δισκοειδής αυλάκωση
Θηλαστικά: Περιστροφική αυλάκωση 



ΓΑΣΤΡΙΔΙΩΣΗ (GASTRULATION)

1. Εκτεταμένες & πλήρως ολοκληρωμένες μετακινήσεις των 
κυττάρων του βλαστιδίου ή της βλαστοκύστης

Η ποσότητα και η κατανομή της λεκίθου επηρεάζει την γαστριδίωση

1. Αλλαγές στην κινητικότητα, στο σχήμα & στο βαθμό 
προσκόλλησης των κυττάρων

2. Σχηματισμός μιας πολύπλοκης στερεοδιάταξης που 
αποτελείται από 2 ή 3 βλαστικές στιβάδες (germ layers)

Εξώδερμα Μεσόδερμα Ενδόδερμα
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ΓΑΣΤΡΙΔΙΩΣΗ

4. Σχηματισμός μιας νέας εσωτερικής κοιλότητας (αρχέντερο) 
και ενός ανοίγματος προς τα έξω (βλαστοπόρος)

5.. Αναδιατάξεις & αλληλεπιδράσεις μεταξύ κυττάρων και

ιστών στις νέες τους θέσεις που θα προκαλέσουν το

σχέδιο οργάνωσης του σώματος του εμβρύου

6. Ολοκλήρωση γαστριδίωσης = σχηματισμός γαστριδίου
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Στοματικό άνοιγμα (βέλος)

Έδρα

Α. Aρχέντερο

*Στόμα: Πρωτοστόμια, 
Έδρα: Δευτεροστόμια
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Η Γαστριδίωση στον Αστερία

http://www.youtube.com/watch?v=Lgb4wMsZwZA&playnext=1&list=PL543F544
FF29F08D5&feature=results_video

http://www.youtube.com/watch?v=Lgb4wMsZwZA&playnext=1&list=PL543F544FF29F08D5&feature=results_video


ΝΕΥΡΙΔΙΩΣΗ (Neurulation)

• Μετατροπή του γαστριδίου (gastrula) σε ένα επίμηκες 
κυλινδρικό έμβρυο = νευρίδιο (neurula) 

• Έναρξη οργανογένεσης

• Σχηματισμός του νευρικού συστήματος

• Δόμηση του βασικού σχεδίου του σώματος του εμβρύου 
κατά μήκος του οπίσθιου άξονα συμμετρίας
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤA ΤΗ ΝΕΥΡΙΔΙΩΣΗ

Το εξώδερμα διαχωρίζεται σε
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2

3

1. Επιδερμίδα

3. Νευρικός 
σωλήνας

2. Κύτταρα
νευρικής

ακρολοφίας

4. Διαχωρισμός

(Πηγή: Gilbert, 1991)

3. Σύντηξη

Νευρική
Ακρολοφία

2. Σύγκλιση

1. Ανύψωση

1

Νευρική πλάκα

Νευρική πτυχήΕπιδερμίδα



Σύνοψη Νευριδίωσης
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Ραχιαία αορτή

Πρόσθιος
σωμίτης

Οπίσθιος
σωμίτης

Νωτοχορδή

Νευρικός σωλήνας

Επιδερμίδα

Κεφάλι

Σωμίτης

(Πηγή: Gilbert, 1991)

Κεφάλι

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLzl7-8-8gCFYY7FAodSZEJWw&url=https%3A%2F%2Fwww.boundless.com%2Fbiology%2Ftextbooks%2Fboundless-biology-textbook%2Fanimal-reproduction-and-development-43%2Forganogenesis-and-vertebrate-formation-243%2Forganogenesis-900-12152%2F&psig=AFQjCNHbRp70KXyY1HB3uO5hHp6dd_jt5Q&ust=1446888035591768


ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΒΑΔΩΝ 

ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ
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https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKXTq53A-8gCFcs9FAodrEUEZA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHistogenesis&bvm=bv.106923889,d.d24&psig=AFQjCNFoLygmDwKMeCqnbvqbqmex1pxFpQ&ust=1446889137751903


Ι. Διαφοροποίηση Εξωδέρματος

1. Επιδερμικό

Eπιδερμίδα
Δερμικά παράγωγα
Επιθηλιακοί αδένες
Αισθητικές δομές:

(i)   Oσφρητικοί σάκοι,
(ii)  Οφθαλμικοί φακοί,
(iii) Λαβύρινθος
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2.  Nευρική πλάκα

 Eγκέφαλος
 Νωτιαίος μυελός
 Νευρώνες

3. Νευρική ακρολοφία ή κρυπίδα

 Αισθητικά γάγγλια & νεύρα
 Συμπαθητικά γάγγλια,
 Χρωματοφόρα,
 Μυελός των επινεφριδίων,
 Βραγχιακά τόξα,
 Κύτταρα του σκελετικού & 

συνδετικού ιστού



ΙΙ. Διαφοροποίηση Μεσοδέρματος
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Νεφρά
Ουρογεννητικοί αγωγοί 

Περιτόνεο
Μεσεντέρια
 Καρδιά
 Αρτηρίες

 Λέμφος
 Γονάδες
 Σπλαχνικοί μύες

Δερμίδα
Μύες του αξονικού σκελετού & 

των εξαρτημάτων
Σπονδυλική στήλη



III. Διαφοροποίηση Ενδόδερματος
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Πρόσθιο έντερο 
↓

 Φαρυγγικές σχισμές
 Βράγχια
 Νηκτική κύστη
 Οπτικές & οσφρητικές 

κοιλότητες
 Θυρεοειδής
 Παραθυρεοειδή
 Θύμος
 Τραχεία
 Πνεύμονες

Μέσο έντερο 

 Στομάχι
 Ήπαρ
 Πάγκρεας
Μικρό & μεγάλο έντερο

Οπίσθιο έντερο 

 Ουροδόχος κύστη
 Χοληδόχος κύστη 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: ΣΥΝΟΨΗ
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Ο βλαστοπόρος
στόμα / έδρα
δευτερογενώς

Ο βλαστοπόρος
έδρα / στόμα
δευτερογενώς

Σπειροειδής
αυλάκωση

Ακτινωτή
Αυλάκωση*

Σχιζοκοιλωματικά
(απόσχιση)

Εντεροκοιλωματικά**

Θύλακες στο 
αρχέντερο)

Μωσαϊκό έμβρυο Ρυθμιστικό έμβρυο

ΠΡΩΤΟΣΤΟΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΣΤΟΜΙΑ

* Πτηνά, Ερπετά & πολλά ψάρια: δισκοειδής, Θηλαστικά: περιστροφική
** Θηλαστικά: σχιζοκοιλωματική


