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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή στη Φυσιολογία

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

1
Εισαγωγή 
στις Αρχές 

της Φυσιολογίας

Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου, 

θα πρέπει να είσαστε σε θέση:

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 Καβούρι πορσελάνης (Γένος Petrolisthes)
Πηγή φωτογραφίας: Frogkick/Fotolia.1  Να περιγράφετε τα επίπεδα της 

βιολογικής οργάνωσης που μελετούν οι 
φυσιολόγοι.

2  Να χρησιμοποιείτε παραδείγματα για να 
δείξετε τον τρόπο με τον οποίο οι νόμοι 
της χημείας και της φυσικής σχετίζονται 
με την κατανόηση των φυσιολογικών 
συστημάτων.

3  Να περιγράφετε συνοπτικά τον τρόπο 
με τον οποίο η εξέλιξη οδηγεί σε 
ποικιλότητα τόσο της μορφής όσο και 
της λειτουργίας καθώς και σε ισχυρούς 
δεσμούς μεταξύ τους στα ζώα.

4  Να πραγματεύεστε τις διεργασίες 
που εμπλέκονται στη ρύθμιση της 
φυσιολογίας σε πολλαπλές χρονικές 
κλίμακες.

άν έχετε βρεθεί ποτέ στην παραλία, θα έχετε παρα-
τηρήσει την μεσοπαλιρροιακή ζώνη - την περιοχή 
που καλύπτεται και αποκαλύπτεται από την παλίρ-
ροια κάθε ημέρα. Αυτό που ίσως δεν έχετε συνειδη-
τοποιήσει είναι ότι η μεσοπαλλιροιακή ζώνη απο-
τελεί ένα από τα πιο απαιτητικά ενδιαιτήματα στη 
Γη. Ο κύκλος της παλίρροιας μπορεί να προκαλέσει 
τεράστιες αλλαγές στα χαρακτηριστικά του περιβάλ-

λοντος κατά την κίνηση της παλίρροιας προς τα μέσα και προς τα 
έξω. Κατά τις θερμές ημέρες όταν η παλίρροια κινείται προς τα έξω, η 
θερμοκρασία μιας απομονωμένης παλιρροιακής λίμνης στην ανώτε-
ρη μεσοπαλιρροιακή ζώνη μπορεί να υπερδιπλασιαστεί, ενώ κατά τις 
ψυχρές χειμερινές ημέρες στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη η θερμοκρα-
σία μπορεί να μειωθεί σχεδόν σε επίπεδα ψύξης. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, τα επίπεδα οξυγόνου μπορεί να αυξηθούν αρκετές φο-
ρές πάνω από το φυσιολογικό εξαιτίας του οξυγόνου που παράγεται 
από τα φωτοσυνθετικά φύκη. Τη νύχτα, η κατανάλωση οξυγόνου που 
οφείλεται στην αναπνοή των φυτών και των ζώων της παλιρροιακής 
λίμνης μπορεί να προκαλέσει την πτώση του οξυγόνου σε σχεδόν μη 
ανιχνεύσιμα επίπεδα. Αυτοί οι ημερήσιοι κύκλοι φωτοσύνθεσης και 
αναπνοής μπορούν επίσης να προκαλέσουν εκτεταμένες διακυμάν-
σεις στο pH του νερού, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από ελαφρώς 
όξινο έως πολύ αλκαλικό. Ομοίως, η αλατότητα μιας παλιρροιακής 
λίμνης μπορεί να αυξηθεί κατά τις θερμές ημέρες, καθώς το νερό εξα-
τμίζεται, ή να μειωθεί σχεδόν στο επίπεδο της αλατότητας του γλυκού 
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νερού μια πολύ βροχερή ημέρα. Για τα ζώα της μεσο-
παλιρροιακής ζώνης που ζουν έξω από τις παλιρροι-
ακές λίμνες, η αφυδάτωση μπορεί να αποτελέσει μια 
σημαντική πρόκληση, ειδικά κατά τις ηλιόλουστες 
ημέρες σε εκτεθειμένες περιοχές του ενδιαιτήματος. 
Όλες αυτές οι περιβαλλοντικές αλλαγές είναι δύσκο-
λες από φυσικής άποψης για τα ζώα και τα ζώα που 
ζουν στη μεσοπαλιρροιακή ζώνη διαθέτουν εξει-
δικεύσεις στη φυσιολογία τους που τα βοηθούν να 
αντιμετωπίσουν το αντίξοο περιβάλλον τους.

Παρά τις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες 
στην ανώτερη μεσοπαλιρροιακή ζώνη, αυτή η ζώνη 
σφύζει από ζωή. Για παράδειγμα, τα καβούρια πορ-
σελάνης - παρόμοια με εκείνο που παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 1.1 - είναι συνηθισμένοι κάτοικοι τόσο 
της ανώτερης μεσοπαλιρροιακής όσο και των γει-
τονικών υποπαλιρροιακών ζωνών στις βραχώδεις 
μεσοπαλιρροιακές περιοχές πολλών από τους ωκεα-
νούς του κόσμου. Οι φυσιολόγοι ζώων προσπαθούν 
να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που επιτρέπουν 
σε είδη όπως τα καβούρια πορσελάνης να επιβιώ-
νουν και να ευδοκιμούν σε αυτές τις εξαιρετικά με-
ταβαλλόμενες συνθήκες. Οι μεγάλες διακυμάνσεις 
των παραμέτρων του αβιοτικού περιβάλλοντος στα 
ενδιαιτήματα της ανώτερης μεσοπαλιρροιακής ζώ-
νης είναι πολύ διαφορετικές από τις σχετικά σταθε-
ρές συνθήκες στα γειτονικά υποπαλιρροιακά ενδι-
αιτήματα. Δεδομένου ότι τα υποπαλιρροιακά ενδιαι-
τήματα βρίσκονται πάντα κάτω από την επιφάνεια 
του νερού, η θερμοκρασία, τα επίπεδα οξυγόνου, η 
αλατότητα και το pH παραμένουν αρκετά σταθερά 
τόσο εντός της ημέρας όσο και μεταξύ των εποχών. 
Παρά τις ριζικές διαφορές ως προς τις περιβαλλοντι-
κές συνθήκες, τα μεσοπαλιρροιακά και τα υποπαλιρ-
ροιακά ενδιαιτήματα μπορεί να απέχουν μόνο λίγα 
μέτρα στον χώρο. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά 
τη μεσοπαλιρροιακή ζώνη μια ενδιαφέρουσα περιο-
χή για τη μελέτη των φυσιολογικών προσαρμογών 
των ζώων που κατοικούν εκεί.

Τα καβούρια πορσελάνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
ζώα για τη μελέτη της περιβαλλοντικής προσαρμο-
γής, διότι υπάρχουν πολλά συγγενικά είδη που ζουν 
σε μια ποικιλία ενδιαιτημάτων, από τις θερμές και 
σταθερές συνθήκες της υποπαλιρροιακής ζώνης 
στις τροπικές περιοχές έως τις εξαιρετικά μεταβλη-
τές συνθήκες της ανώτερης παλιρροιακής ζώνης 
στην εύκρατη ζώνη. Στην πραγματικότητα, το με-
γαλύτερο γένος των καβουριών πορσελάνης (γένος 
Petrolisthes) περιέχει περισσότερα από 100 είδη. Συ-
γκρίνοντας τη φυσιολογία ειδών από διαφορετικά 
ενδιαιτήματα, ίσως μπορέσουμε να κατανοήσουμε 
τις βασικές διεργασίες που επιτρέπουν στα είδη να 
ευδοκιμούν στο απαιτητικό περιβάλλον της μεσοπα-
λιρροιακής ζώνης.

Στο γένος Petrolisthes, υπάρχει μια ισχυρή συ-

σχέτιση μεταξύ της μέγιστης θερμοκρασίας του 
ενδιαιτήματος στο οποίο απαντά ένα είδος και της 
υψηλότερης θερμοκρασίας στην οποία διατηρείται η 
καρδιακή του λειτουργία. Είδη καβουριών πορσελά-
νης που απαντούν στην ανώτερη παλιρροιακή ζώνη 
των θερμών τροπικών περιοχών μπορούν να διατη-
ρήσουν την καρδιακή τους λειτουργία σε σημαντικά 
υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα είδη που 
απαντούν σε πολύ πιο ψυχρά και σταθερά εύκρατα 
υποπαλιρροιακά ενδιαιτήματα. Τα δεδομένα αυτά 
υποδηλώνουν ότι η φυσιολογία του καρδιαγγειακού 
συστήματος ενδεχομένως να συμβάλλει στον καθο-
ρισμό της γεωγραφικής κατανομής των καβουριών 
πορσελάνης.

Πέραν της συμβολής της στην κατανόηση της 
σημερινής κατανομής των ειδών όπως τα καβούρια 
πορσελάνης, η έρευνα στη φυσιολογία των ζώων 
μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατύπωση προβλέ-
ψεων σχετικά με τις πιθανές αποκρίσεις των ζώων 
στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Ίσως να αναμένατε 
ότι τα λιγότερο ανθεκτικά καβούρια των υποπαλιρ-
ροιακών περιοχών που απαντούν στις ψυχρές εύ-
κρατες ζώνες θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα πιο 
ευάλωτα στα ακραία κύματα καύσωνα που σχετίζο-
νται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, όμως αντί-
θετα τα είδη που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυ-
νο ίσως είναι τα καβούρια που ζουν στα πιο θερμά 
περιβάλλοντα. Αυτά τα καβούρια της ανώτερης με-
σοπαλιρροιακής ζώνης ήδη ζουν ακριβώς στα όρια 
του εύρους της θερμικής τους ανεκτικότητας και δι-
αθέτουν περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής της 
θερμικής τους ανεκτικότητας μεταξύ των εποχών σε 
σύγκριση με τους συγγενείς τους της εύκρατης ζώ-
νης. Για αυτά τα τροπικά είδη της ανώτερης μεσο-
παλιρροιακής ζώνης, ακόμη και μια μικρή αύξηση 
στις ακραίες θερμοκρασίες που βιώνουν κατά τη δι-
άρκεια ενός κύματος καύσωνα θα μπορούσε να είναι 
θανατηφόρα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ήδη 
στοιχεία που υποδεικνύουν ότι ορισμένα είδη κα-
βουριών πορσελάνης έχουν εξαφανιστεί από το νο-
τιότερο άκρο του εύρους εξάπλωσης του είδους τους 
κατά την τελευταία εκατονταετία.

Το παράδειγμα των καβουριών πορσελάνης κα-
ταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν οι φυσιολόγοι των ζώων στην απά-
ντηση θεμελιωδών βιολογικών ερωτημάτων αλλά 
και εφαρμοσμένων ερωτημάτων με πρακτικές επι-
πτώσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνήσουμε ορι-
σμένα από τα ενοποιητικά θέματα που συνδέουν τις 
βασικές με τις εφαρμοσμένες πτυχές του κλάδου της 
φυσιολογίας των ζώων. Θα επιστρέφουμε σε αυτά τα 
θέματα καθόλη την έκταση αυτού του βιβλίου καθώς 
θα εξερευνούμε τη συναρπαστική επιστήμη του τρό-
που λειτουργίας των ζώων. ■
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Κατά τα λεγόμενα του διάσημου φυσιολόγου Knut 
Schmidt-Nielsen, φυσιολογία των ζώων είναι «η με-
λέτη του τρόπου λειτουργίας των ζώων». Οι φυσιολό-
γοι ζώων μελετούν τη δομή και τη λειτουργία των 
διαφόρων τμημάτων ενός ζώου καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτά τα τμήματα συνεργάζονται μετα-
ξύ τους επιτρέποντας στα ζώα να επιδεικνύουν τις 
φυσιολογικές τους συμπεριφορές και να αποκρίνο-
νται στο περιβάλλον τους. Σχεδόν ένα εκατομμύριο 
διαφορετικά είδη ζώων έχουν περιγραφεί από τους 
επιστήμονες και εκτιμάται ότι σήμερα ο αριθμός 
τους στη Γη ενδέχεται να φθάνει και τα 7 εκατομ-
μύρια. Καθένα από αυτά τα είδη έχει αποκτήσει 
αναρίθμητες μοναδικές ιδιότητες μέσω της εξέλι-
ξης (evolution). Οι φυσιολόγοι ζώων ενδιαφέρονται 
τόσο για τις αιτίες όσο και για τις συνέπειες αυτής της 
μεγάλης ποικιλότητας.

Η φυσιολογία αποτελεί έναν κεντρικό κλάδο της 
βιολογίας που συνδέει τους υποκείμενους μοριακούς 
και κυτταρικούς μηχανισμούς με τα χαρακτηριστικά 
των ολοκληρωμένων οργανισμών όπως η απόδοση 
και η αρμοστικότητα (Εικόνα 1.2). Οι φυσιολογικές 
ιδιότητες ενός ζώου αποτελούν πτυχές του φαινο-
τύπου (phenotype) του ζώου, ο οποίος περιλαμβά-

νει όλα τα παρατηρήσιμα γνωρίσματα ενός οργανι-
σμού σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από 
τη βιοχημεία του κυττάρου έως την ανατομία, τη 
φυσιολογία και τη συμπεριφορά του ζώου. Τα φυσι-
ολογικά γνωρίσματα, όπως και άλλα χαρακτηριστι-
κά των ζώων, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα 
γονίδια (genes) του γονιδιώματος - τον γονότυπο 
(genotype) - αλλά επιπλέον επηρεάζονται και από 
τον τρόπο ρύθμισης των γονιδίων, ιδιαίτερα ως από-
κριση στις εξωτερικές συνθήκες. Συνεπώς, τόσο ο 
γονότυπος ενός οργανισμού όσο και το περιβάλλον 
του αλληλεπιδρούν μέσω της ανάπτυξης για την πα-
ραγωγή του φαινοτύπου του ενήλικου οργανισμού.

Οι φυσιολόγοι πρέπει να είναι σε θέση να κα-
τανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι διεργασίες που 
λαμβάνουν χώρα στα επίπεδα οργάνωσης των μορί-
ων, των κυττάρων, των ιστών, των οργάνων και των 
συστημάτων οργάνων αλληλεπιδρούν για να επηρε-
άσουν τον φυσιολογικό φαινότυπο. Κάθε φυσιολο-
γική διεργασία αποτελεί προϊόν των δραστηριοτή-
των σύνθετων ιστών, οργάνων και συστημάτων που 
μπορούν να προκύψουν μέσα από πολύπλοκα πρό-
τυπα γενετικής ρύθμισης αναρίθμητων κυττάρων. Ο 
ίδιος ο φαινότυπος αποτελεί το προϊόν διεργασιών 
σε πολλά επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, όπως το 
βιοχημικό και το κυτταρικό, αλλά και το επίπεδο των 

Αναπαραγωγή

Εξέλιξη

Φυσική
επιλογή

Τυχαίες
διεργασίες

Γονότυπος

Ανάπτυξη

Περιβάλλον

Φαινότυπος ενήλικου ατόµου

Μόρια

Κύτταρα

Ιστοί

Όργανα

Συστήµατα
οργάνων

Φυσιολογία,
µορφολογία
και συµπερι-

φορα

ΕΙΚΟΝΑ 1.2 Η φυσιολογία αποτελεί έναν κεντρικό κλάδο της βιολογίας

Η μορφολογία (morphology), η φυσιολογία και η συμπεριφορά αποτελούν βασικά συστατικά του φαινοτύπου ενός ενήλικου 
οργανισμού. Αυτοί οι φαινότυποι είναι το αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ του γονότυπου και του περιβάλλοντος που 
επιδρούν σε διεργασίες σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης. Η διακύμανση στη μορφολογία, τη φυσιολογία και τη συ-
μπεριφορά μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την αναπαραγωγική επιτυχία. Έτσι, η φυσιολογία έχει επιπτώσεις για την 
εξελικτική αλλαγή του γονοτύπου ενός πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου.
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ιστών, των οργάνων και των συστημάτων οργάνων. 
Συνδυαστικά αυτές οι διεργασίες αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους παράγοντας πολύπλοκες συμπεριφορές 
και φυσιολογικές αποκρίσεις.

Ένας μεμονωμένος γονότυπος μπορεί να έχει 
τη δυνατότητα να παράγει περισσότερους από έναν 
φαινοτύπους. Παρά το γεγονός ότι σε κάθε κύτταρο 
ανευρίσκονται τα ίδια γονίδια, αυτά ρυθμίζονται σε 
συνδυασμούς επιτρέποντας στα ζώα να αναπτύξουν 
διακριτούς ιστούς.

Εκτός από το να ενορχηστρώνει το φυσιολογι-
κό πρόγραμμα ανάπτυξης, ο γονότυπος ελέγχει τον 
τρόπο με τον οποίο τα ζώα μπορούν να τροποποι-
ήσουν τον φαινότυπό τους ως απόκριση στις φυσι-
ολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Για παρά-
δειγμα, εάν δύο πανομοιότυπα δίδυμα ανατραφούν 
σε διαφορετικές περιοχές, είναι πιθανό το ένα άτομο 
να ψηλώσει περισσότερο από το άλλο εξαιτίας δια-
φορών στη διατροφή τους. Κάθε μεμονωμένος γονό-
τυπος μπορεί δυνητικά να διαφέρει με περίπλοκους, 
συχνά απρόβλεπτους τρόπους εξαιτίας του τρόπου 
απόκρισης των γονιδίων στις εξωτερικές συνθήκες. 
Σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου θα συναντήσε-
τε παραδείγματα των πολλών τρόπων με τους οποί-
ους οι οργανισμοί τροποποιούν τα φυσιολογικά τους 
συστήματα για να ανταποκριθούν στις αλλαγές του 
περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά, ο φαινότυπος [μορφολογία (mor-
phology), φυσιολογία και συμπεριφορά] ενός ζώου 

επηρεάζει την αναπαραγωγική του επιτυχία. Η δι-
αφορική επιβίωση οργανισμών με διακριτούς φαι-
νοτύπους μπορεί να οδηγήσει σε εξελικτική αλλαγή 
του γονοτύπου ενός πληθυσμού επί πολλές γενεές. 
Κατά συνέπεια, οι φυσιολόγοι ζώων εξετάζουν επί-
σης τον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη διαμορφώνει 
τους φυσιολογικούς φαινοτύπους.

Η εξελικτική αλλαγή αποτελεί τη βασική αιτία 
της τεράστιας ποικιλότητας των ζωικών ειδών. Παρά 
την ποικιλότητα αυτή, η φυσιολογική λειτουργία 
όλων των ζώων παρουσιάζει σημαντικές ομοιότη-
τες. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε κάποια από τα 
ενοποιητικά θέματα που είναι κοινά για το σύνολο 
της φυσιολογίας. Σε όλη την έκταση αυτού του βι-
βλίου, θα επιστρέφουμε σε αυτά τα θέματα καθώς θα 
εξετάζουμε τον τρόπο λειτουργίας των ζώων.

εΝοΠοιΗΤικα ΘεΜαΤα  
ΣΤΗ φΥΣιολοΓια

Παρά τη μεγάλη ποικιλότητα των οργανισμών στη 
Γη, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στη φυσιολογία 
τους - ενοποιητικά θέματα που ισχύουν για όλες τις 
φυσιολογικές διεργασίες. Μπορούμε να περιγρά-
ψουμε τα κοινά θέματα της φυσιολογίας με αρκετούς 
τρόπους. Επιλέξαμε να αναδείξουμε τέσσερα θεμε-
λιώδη θέματα στα οποία θα επικεντρωθούμε σε όλη 
την έκταση αυτού του βιβλίου (Πίνακας 1.1).

Πίνακας 1.1 Ενοποιητικά θέματα στη φυσιολογία ζώων

Eνοποιητικό θέμα Σχετικές ιδέες

Η φυσιολογία είναι ενοποιητική. Οι φυσιολόγοι ζώων μελετούν φαινόμενα σε πολλαπλά επίπεδα οργάνωσης, από τα 
μόρια έως τα οικοσυστήματα.

Οι φυσιολόγοι ζώων απαντούν τόσο σε βασικά όσο και σε εφαρμοσμένα ερωτήματα.

Οι φυσιολογικές διεργασίες υπα-
κούουν στους νόμους της φυσι-
κής και της χημείας.

Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες. 
Για την κατανόηση των λειτουργιών των μεμβρανών σε όλα τα κύτταρα, συμπεριλαμ-
βανομένων των διεγέρσιμων κυττάρων όπως των νευρώνων και των μυών, απαιτού-
νται οι νόμοι του ηλεκτρισμού.

Οι χημικοί νόμοι, που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βιολογικών μορίων, 
βοηθούν στην ερμηνεία των επιδράσεων της θερμοκρασίας στις φυσιολογικές δι-
εργασίες.

Οι νόμοι της φυσικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξηγήσουν γιατί το μέγε-
θος του σώματος επηρεάζει πολλές φυσιολογικές διεργασίες.

Οι φυσιολογικές διεργασίες δια-
μορφώνονται από την εξέλιξη.

Η φυσική επιλογή μπορεί να προκαλέσει μια σχέση μεταξύ μορφής και λειτουργίας. 
Οι διαφορές μεταξύ των ταξινομικών μονάδων μπορεί να είναι προσαρμογές ως 
αποτέλεσμα της εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής ή να προκύψουν από τυχαίες 
διαδικασίες.

Η ομοιότητα μεταξύ των γνωρισμάτων μπορεί να οφείλεται σε ομολογία (κοινή κατα-
γωγή) ή ομοπλασία (ανεξάρτητη εξέλιξη).

Οι φυσιολογικές διεργασίες συνή-
θως ρυθμίζονται.

Οι βρόχοι αρνητικής ανάδρασης συμβάλλουν στη διατήρηση της ομοιόστασης. 
Οι βρόχοι θετικής ανάδρασης δημιουργούν μια εκρηκτική απόκριση.
Ο τεχνητός και ο φυσικός εγκλιματισμός επιτρέπουν μακροχρόνιες, αλλά συνήθως 
αντιστρεπτές, προσαρμογές στις περιβαλλοντικές αλλαγές.

Μη αντιστρεπτές φαινοτυπικές προσαρμογές μπορούν επίσης να συμβούν κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης και κάποιες μπορούν να μεταφερθούν από γενεά σε γε-
νεά.




