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Avancerad slemklump var

Jordens  
första djur
Alla djurs stamfader var en liten klibbig klump med flimmerhår. Det tror forskare nu efter 
att ha samlat data till en ny modell för djurrikets stamträd. Samtidigt har de konstaterat att 
djuren från början delades i två grupper, varav endast den ena blev till högre stående djur.

B ernd Schierwater har svårt att lägga 
band på sin förtjusning. ”Vi har 
den största mängden data som hit-

tills samlats in för att rita upp djurens 
stamträd”, säger han stolt. De data som 
den tyske biologen hänvisar till är bland 
annat kunskap om olika organismers 
form och uppbyggnad, DNA-sekvenser 
som skvallrar om djurens inbördes släkt-
skap, data om ämnesomsättning och sättet 
som en lång rad livsviktiga molekyler är 
uppbyggda på. Allt har lästs in i en dator, 
som bearbetat materialet utifrån en rad 
centrala evolutionsprinciper.

Arbetet har utförts både hos Schier-
water vid Tierärztliche Hochschule i  
Hannover i Tyskland och hos hans kol-
lega Rob DeSalle vid American Museum 
of Natural History i New York. Resultatet 
är ett stamträd, som vänder upp och ned 
på vad som i dag står i läroböckerna.

På forskarnas nya stamträd har lägre 
stående djur – som polypdjur och svamp-
djur – och högre stående djur – allt från 
maskar till däggdjur – utvecklats i två  
separata förlopp. Enligt gängse evolutions-
modell har högre stående djur uppstått 
ur de lägre stående, alltså en utveckling 
från det enkla mot det komplexa. Nu har 

det emellertid skett något helt nytt ända 
nere vid roten av djurrikets stamträd. Där 
har Bernd Schierwater och hans kollegor 
funnit en ny kandidat till rollen som alla 
djurs stamfader, det vill säga den första 
f lercelliga livsformen på jorden. Hittills 
har biologerna trott att det förmodligen 
rörde sig om en svamp, men Schierwater 
och DeSalle har i stället satt in en repre-
sentant för stammen Placozoa, som levde 
för omkring 600 miljoner år sedan.

Upptäckt som fläckar i akvarium
Forskarna känner bara till en nu levande 
representant för den särpräglade Placo
zoa-stammen. Arten beskrevs för första 
gången i slutet av 1800-talet av den tyske 
biologen Franz Eilhard Schulze. Han 
hade fått syn på några små organismer 
som satt som f läckar på rutorna i hans 
saltvattenakvarium och döpte dem till 
Trichoplax adhaerens, vilket kan översättas 
till ”klibbig hårplatta”.

Vid första ögonkastet finns det inget  
i artens anatomi som påminner om ett 
djur. Ett djur är enligt den allra enklaste 
definitionen f lercelligt i motsats till  
djurrikets systergrupp protisterna, vars 
representanter är encelliga. Trichoplax är 

en f lercellig orga-
nism, men den be-
står av enbart fyra olika 
celltyper, vilket är betydligt 
färre än hos andra f lercelliga 
djur. Svampdjuren, som hittills har  
räknats som de primitivaste djuren, har 
till exempel minst tre gånger så många 
celltyper, insekter har cirka hundra och 
däggdjur ungefär tvåhundra. Trichoplax 
fick nöja sig med två olikformade cell-
typer i den översta respektive nedersta 
delen av kroppens yttre lager, nämligen 
körtelceller, som utsöndrar matsmält-
ningsenzymer, samt en typ av fiberceller, 
som ligger spridda i kroppens inre och 
kan dra ihop sig, vilket konstant för- 
ändrar kroppens form.

Trichoplax lever på alger och stenar  
på grunt vatten i varma havsområden 
och finns ofta i saltvattensakvarier. Arten  
förf lyttar sig med hjälp av f limmerhår. 
När den stöter mot något ätbart, skapar 
den dock en liten matsmältningshåla 
mellan underlaget och kroppens under-
sida. Matsmältningsvätskor löser upp 
näringen, som tas upp i kroppens celler.

Djurets sexliv är en gåta. I laboratoriet 
fortplantar det sig uteslutande genom  
att dela sig, men emellanåt bildar det 
stora ägg. Även om forskarna aldrig  
har funnit sädesceller i djuret, börjar de  
obefruktade cellerna så småningom att 
dela sig, men i laboratoriet klingar denna 
delning förr eller senare av. Möjligtvis 

förökar sig djuret könligt i sin naturliga 
miljö. Genetiska analyser talar faktiskt 
för det, men forskarna har dessvärre inga 
fältstudier att förlita sig på.

I över 100 år har experterna tvistat 
om var Trichoplax och andra lägre stående 
djurs förfäder skall stå på evolutionens 
stamträd. Säkert är bara att Trichoplax tidi-
gaste stamformer för omkring 600 miljo-
ner år sedan grundade sin egen stam. Vid 

ungefär samma tidpunkt uppstod emel-
lertid också fyra andra stora grupper  
av f lercelliga djur: svampar, polypdjur, 
kammaneter och ”Bilateria”, som är en 
sammanfattande beteckning för resten 
av djurriket, vars arter karaktäriseras av 
att ha en tvåsidig (bilateral) symmetri.

Det finns i dag endast mycket få fossil 
av dessa första f lercelliga djur. Zoolo-
gerna har därför varit tvungna att titta på 
nutida efterträdare i försöken att rekon-
struera hur forntidens djur var besläktade. 

Trichoplax adhaerens är 
en primitiv livsform  
på 1,5 millimeter, men  
djurets gener har drag 
från högre stående djur.

De resultat som 
nu föreligger skil-

jer sig enligt den  
amerikanske biologen Neil 

Blackstone vid Northern Illinois 
University i DeKalb i Illinois markant från 
den bild som forskarna hittills har haft 
av djurrikets utveckling. Mycket tyder  
nu nämligen på att de lägre stående och 
högre stående djuren mycket tidigt skildes 
åt och utvecklades åt varsitt håll.

Nervsystem uppstod två gånger
De högre stående djuren är direkt besläk-
tade med urdjuret och inte som man  
hittills trott med till exempel polypdjur. 
Dessa utvecklades liksom kammaneter 
och svampar parallellt med de högre  
stående djuren men blev evolutionära 
återvändsgränder, även om de alla har 
nu levande representanter. ”Denna paral-
lella utveckling strider mot den evolutions-
biologiska principen om att komplexa 
former steg för steg uppstår ur enklare 
former”, påpekar Schierwater.

Har lägre och högre stående djur från 
början utvecklats var för sig, betyder det 
till exempel att det mycket komplexa 
nervsystemet måste ha ”uppfunnits” två 
gånger. Denna teori är för många svår att 
acceptera, men Schierwater är inte alls 
överraskad, efter att han och hans kolle-
ga har analyserat Trichoplax arvsmassa. 
Trots det lilla djurets extremt enkla ana-
tomi är dess arvsmassa lika varierad 

Biologen Bernd Schierwater har själv 
varit ute i fält för att samla in Trichoplax 
i djurets naturliga miljö. Den lever  
på grunt, varmt vatten på bland  
annat  stenar, alger och musselskal.

NY TEORI  OM LIVETS  UTVECKLING
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Vi människor har drygt 
dubbelt så många 

 gener som Trichoplax.



och komplicerad som hos f lugor, fåglar 
och däggdjur. Visserligen omfattar  
den endast 98 miljoner DNA-baser – mot-
svarande omkring tre procent av hela det 
mänskliga genomet – men forskarna har 
kunnat identifiera inte mindre än 11 514 
gener. ”Det är överraskande många”,  
menar Schierwater, ”för människan, som  

Så vitt forskarna kan se, förökar 
sig Trichoplax könlöst. Trots det 
händer det av och till att det lilla 
djuret producerar äggceller.

är tusen gånger mer komplex, har bara 
 ungefär dubbelt så många gener.”

Blint urdjur hade anlag till syn
Trichoplax genom innehåller receptet på 
bland annat jonkanaler, signalsubstanser 
och receptorer, som hos högre stående 
djur i liknande former bidrar till nerv-
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Djurriket kan ha förgrenats på två sätt
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systemets uppbyggnad och funktion. Trots 
att djuret saknar ögon, är det utrustat 
med gener för synpigmentet opsin.

Arvsmassan dokumenterar en basal 
mekanism i genomens evolution: de 
utveck las genom att duplicera en rad ur-
gener, varpå kopiorna muterar i arvsmas-
san och kan få nya funktioner. Trichoplax 

arvsmassa innehåller redan prototyper 
för alla människans viktigaste genfa-
miljer, till exempel de som styr nerv-
systemet, och det innehåller även de 
arvsanlag som hos hög re stående djur 
kodar för hjärnans kommunikations-
vägar – receptorer och joner. ”Allt finns 
där”, säger Bernard Schierwater och 
menar därmed grundreceptet på ett 
nervsystem, som först senare vidare- 
utvecklades av både lägre och högre  
stående djur, oberoende av varandra.

Hos Trichoplax har forskarna också 
funnit den typ av gener som hos högre 
stående djur bland annat definierar krop-
pens axel, alltså var till exempel huvud- 
och fotända, rygg och mage skall sitta. 
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Lägre stående djur Högre stående djur

Själv hade dock inte en klump celler 
som Trichoplax något att använda 
sina ”symmetrigener” till. En av 
dessa gener, Trox-2, finns emellertid 
i synnerhet vid övergången mellan 
det översta och nedersta, yttre cell-
lagret. Trox-2 markerar enligt Schier-

water ett slags tidig försymmetri. Det 
stämmer väl överens med teorin om  

att alla högre stående djur härstammar 
direkt från en förfader till Trichoplax.

Världens första djur har varit en  
synnerligen primitiv livsform, men väl 
gömd i den lilla håriga slemklumpen låg  
ritningarna till något större.

Djur är definitionsmässigt flercelliga organismer i motsats till de encelliga protisterna. Enligt denna teori var det första djuret  
– urdjuret – en representant för den så kallade Placozoa-stammen, vars enda nu levande art är Trichoplax adhaerens. De båda 
stamträden nedan är en kraftigt förenklad återgivning av djurriket. Till vänster se den gängse modellen för djurrikets stamträd, 
till höger det nya stamträdet, som en forskargrupp med Bernd Schierwater i spetsen har ritat upp.

Det första djuret var en förfader till svampstammen, och högre 
 stående djur utvecklades steg för steg ur lägre stående.

Det första djuret var en Placozoa-förfader, och utifrån denna stamform delade sig 
 djurriket i två delar, varav endast den ena med tiden blev till högre stående djur.

Trichoplax adhaerens

Läs mer om ämnet på www.illvet.se
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Det avancerade uppstod ur det primitiva Djurriket delades tidigt i två

Äggcell

g
etty Im

A
g

eS, tIh
o

 h
A

n
n

o
V

er, Im
A

g
eq

u
eStm

A
rIn

e.c
o

m
, Sc

A
n

pIx
 &

 fo
c

I


