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Avansert slimklyse var

Jordens  
første dyr
Alle dyrs stamfar var en liten, klissete klump med flimmerhår. Det mener forskerne etter  
å ha samlet data til en ny modell for dyrerikets stamtre. Samtidig innser de også at dyrene  
i utgangspunktet delte seg i to grupper, og at bare den ene ble til høyerestående dyr.

B ernd Schierwater har vanskelig for 
å tøyle sin fryd. ”Vi disponerer den 
største datamengden som er samlet 

inn til nå for å konstruere dyrenes stam-
tre,” forteller han stolt. Dataene den  
tyske biologen viser til, er blant annet 
viten om forskjellige organismers form 
og oppbygning, DNA-sekvenser som  
røper dyrenes innbyrdes slektskap, stoff-
skiftedata samt hvordan en lang rekke 
livsviktige molekyler er bygd opp. Alt er 
blitt matet inn i en datamaskin som der-
etter har bearbeidet datamengdene ut fra 
en rekke sentrale evolusjonsparametre.

Jobben er blitt gjort både hos Schier-
water selv ved Tierärztliche Hochschule 
i Hannover, Tyskland, og hos kollegaen 
Rob DeSalle ved American Museum of 
 Natural History i New York. Og resultatet 
er et stamtre som snur opp ned på alt som 
dagens lærebøker er fylt av.

På forskernes nye stamtre har de  
laverestående dyrene – som polypp- og 
svampdyr – og de høyerestående dyrene 
– alt fra mark til pattedyr – utviklet seg  
i to separate forløp. Ifølge den rådende 
evolusjonsteorien har de høyerestående 
dyrene oppstått fra de laverestående, 
altså en utvikling fra det enkle mot det 

komplekse. Men så har det altså skjedd 
nye ting helt nede ved stamtreets rot. Der 
har Bernd Schierwater og kollegene støtt 
på en ny kandidat til rollen som alle dyrs 
stamfar, det vil si den første f lercellede 
livsformen på Jorden. Frem til nå har bio-
logene antatt at denne livsformen trolig 
var en svamp. Men Schierwater og De-
Salle har i stedet introdusert en represen-
tant for slektslinjen Placozoa, som levde 
for omkring 600 millioner år siden.

Oppdaget som akvarieflekker
Forskerne vet bare om én nålevende re-
presentant for den spesielle Placozoa-
slekten. Arten ble første gang beskrevet 
på slutten av 1800-tallet av den tyske bio-
logen Franz Eilhard Schulze etter at han 
hadde fått øye på noen ørsmå organismer 
som satt som uønskede f lekker på glasset 
i saltvannsakvariet hans. Han døpte dem 
Trichoplax adhaerens, et navn som kan 
oversettes med ”klebrig hårplate”.

Ved første øyekast er det ingenting 
ved artens anatomi som minner om et 
dyr. Et dyr er ifølge den enkleste defini-
sjonen f lercellet, i motsetning til søster-
gruppen prosistene i dyreriket, som er 
encellede. Trichoplax er en f lercellet  

organisme, men 
består bare av fire 
forskjellige celletyper, 
langt færre enn i andre 
f lercellede dyr. Svampdyrene, 
som hittil har vært ansett for å være de 
mest primitive dyrene, har minst tre gan-
ger så mange celletyper, insektene har 
cirka hundre og pattedyrene dobbelt så 
mange. Trichoplax må nøye seg med to 
ulikt utformede celletyper i henholdsvis 
den øvre og nedre delen av kroppens ytre 
lag, nemlig kjertelceller som utskiller 
fordøyelsesenzymer og i tillegg en type 
fiberceller som ligger spredt omkring i 
kroppen og kan trekke seg sammen, noe 
som får dyret til konstant å endre form.

Trichoplax lever på alger og steiner 
på grunt vann i varme havområder og 
opptrer også hyppig i saltvannsakvarier. 
Arten beveger seg ved hjelp av f limmer-
hårene. Når dyret finner noe spiselig, 
danner det et midlertidig fordøyelses-
hulrom mellom underlaget og kroppens 
underside. Fordøyelsesvæsker oppløser 
næringen som tas opp av kroppscellene.

Dyrets sexliv er en gåte. I laboratorier 
formerer det seg utelukkende ved å dele 
seg, men iblant danner det store egg. Selv 
om forskerne aldri har funnet sædceller 
i dyret, begynner de ubefruktede cellene 
på et eller annet tidspunkt å dele seg, 
men i laboratoriet stanser delingen før 
eller senere. Kanskje formerer dyret seg 
kjønnet i naturlige omgivelser. Genetiske 

analyser peker faktisk i den retningen, 
men forskerne har dessverre ingen felt-
studier de kan støtte seg til i spørsmålet.

I over 100 år har forskerne kranglet 
om hvordan Trichoplax’ og andre lavere-
stående dyrs forfedre skal plasseres på 
evolusjonens stamtre. Det man vet  
sikkert, er at de tidligste stamformene av 
Trichoplax grunnla sin egen slekt for 
cirka 600 millioner år siden. På omtrent 

samme tidspunkt oppsto det imidlertid 
også fire andre store grupper av f lercel-
lede dyr: svamper, polyppdyr, ribbemane-
ter og ”bilateria” som er en samlet felles-
betegnelse for resten av dyreriket der 
artene karakteriseres ved at de har en  
tosidig (bilateral) symmetri.

Det finnes i dag bare svært få fossiler 
av disse første f lercellede dyrene. Zoolo-
gene har derfor måttet granske vår tids 
etterkommere som en del av forsøkene 
på å rekonstruere hvordan fortidsdyrene 

Trichoplax adhaerens er 
en primitiv livsform på 
kun 1,5 mm. Men dyrets 
gener rommer trekk  
fra høyerestående dyr.

var beslektet. Og 
resultatene som 

nå foreligger, avviker 
ifølge den amerikanske bio-

logen Neil Blackstone ved North-
ern Illinois University i DeKalb, Illinois, i 
omfattende grad fra det bildet som fors-
kerne hittil har hatt av dyrerikets utvik-
ling. Nå er det nemlig mye som tyder  
på at de laverestående og høyerestående 
dyrene på et svært tidlig tidspunkt skilte 
lag og utviklet seg i separate retninger.

Nervesystemet oppsto to ganger
De høyerestående dyrene er direkte be-
slektet med urdyret, og ikke som man 
hittil har trodd med polyppdyrene, som i 
likhet med ribbemaneter og svamp utvik-
let seg parallelt med de høyerestående 
dyrene, men ble evolusjonære blindveier 
selv om alle har nålevende represen- 
tanter. ”Parallellutviklingen strider mot 
evolusjonsbiologiens prinsipp om at 
komp lekse former oppstår litt etter litt av 
enklere former,” påpeker Schierwater.

Hvis laverestående og høyerestående 
dyr utviklet seg separat fra starten av, betyr 
det at blant annet det svært komplekse 
nervesystemet må ha vært ”funnet opp” 
to ganger. Teorien føles tung for mange, 
men Schierwater er lite overrasket etter 
hans og kollegenes analyse av arve- 
materialet i Trichoplax. På tross av det 
lille dyrets uhyre enkle anatomi har det 
et arvemateriale som er like variert og 

Biologen Bernd Schierwater tok selv del 
i felten da man samlet inn Trichoplax  
i dyrets naturlige omgivelser. Det lever 
på grunt, varmt vann der det finnes  
på blant annet stein, alger og skjell.

NY TEORI  OM LIVETS  UTVIKLING
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Vi mennesker har bare 
drøyt dobbelt så mange 

gener som trichoplax.



komplisert som hos f luer, fugler og 
pattedyr. La gå at arvematerialet omfat-
ter bare 98 millioner DNA-baser – som 
utgjør cirka tre prosent av det menneske-
lige genom – men forskerne har klart å 
identifisere ikke færre enn 11 514 gener. 
”Det er overraskende mange,” sier Schi-
erwater, ”for mennesket som er tusen 

Så vidt forskerne kan se, formerer 
Trichoplax seg ukjønnet. Likevel 
skjer det av og til at det primitive 
lille dyret produserer eggceller.

ganger mer komplekst i oppbygningen, 
har bare rundt dobbelt så mange gener.”

Blindt urdyr hadde synsanlegg
Trichoplax’ genom omfatter oppskriften 
på blant annet ionekanaler, signalstoffer 
og reseptorer som på lignende vis bidrar 
til nervesystemets oppbygning og funksjon 
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Dyreriket kan ha valgt sin vei på to måter
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hos de høyerestående dyrene. Og selv om 
dyret mangler øyne, har det likevel gener 
for synsfargestoffet opsin.

Arvematerialet påviser en grunn- 
leggende mekanisme i genomenes evolu-
sjon: De utvikler seg ved å duplisere en 
rekke urgener, og disse kopiene muterer 
deretter i arvematerialet slik at de kan 

få nye funksjoner. Trichoplax’ arve-
materiale rommer allerede prototyper 
på alle menneskets viktigste genfami-
lier, blant annet de som styrer nerve-
systemet. Og det omfatter også arve-
anleggene som hos høyerestående 
dyr koder for hjernens kommunika-
sjonsårer, nemlig reseptorer og hormo-
ner. ”Alt er der,” sier Bernd Schierwater 
og tenker på basisoppskriften på et nerve-
system som først senere ble videreutviklet 
av både laverestående og høyerestående 
dyr uavhengig av hverandre.

Hos Trichoplax har man også funnet 
den gentypen som hos de høyerestående 
dyrene blant annet definerer kroppens 
akse, altså hvor hodet og føttene og ryg-
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Laverestående dyr Høyerestående dyr

gen og magen skal sitte. Men en celle-
klump som Trichoplax hadde ikke 
noe å bruke ”symmetrigenene” til. 
Men et av dem, Trox-2, er påvist  
spesielt ved overgangen mellom det 
øverste og det nederste ytre celle- 
laget. Trox-2 markerer ifølge Schier-

water en slags tidlig førsymmetri. Det 
passer bra med teorien om at alle høy-

erestående dyr nedstammer direkte fra 
en av forfedrene til Trichoplax.

Verdens første dyr måtte nødvendig-
vis være en svært primitiv livsform. Men 
godt skjult i den lille, hårete slimklysen 
lå kimen til noe mye større.

Dyr er per definisjon flercellede organismer i motsetning til de encellede protistene. Ifølge den nye teorien var det første  
dyret – urdyret – et medlem av den såkalte Placozoa-slekten som har en eneste nålevende art, nemlig Trichoplax adhaerens.  
De to stamtrærne nedenfor er en grovskissert illustrasjon av dyreriket. Til venstre ser vi den rådende modellen for dyrerikets 
stamtre, og til høyre det nye stamtreet som forskergruppen med Bernd Schierwater i spissen har beregnet seg frem til.

Det første dyret var opphav til svampslekten, og de høyerestående  
dyrene utviklet seg litt etter litt fra de laverestående.

Det første dyret var en Placozoa-stamfar, og ut fra denne stamformen delte dyreriket 
seg i to deler, hvorav bare den ene med tiden ble til høyerestående dyr.

Trichoplax adhaerens

Finn mer om emnet på www.illvit.no
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Det avanserte oppsto av det primitive Dyreriket delte seg tidlig i to
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