
463Pająki w badaniach teratologicznych

i dokładnie wyjaśnią mechanizmy powstawa-
nia deformacji rozwojowych. 

Wykorzystanie temperatury w badaniach 
teratologicznych jest uzasadnione w kontek-
ście coraz częściej występujących w naszym 
klimacie anomalii pogodowych. Anomalie 
pogodowe i związane z nimi nagłe, znacz-
ne wahania temperatury mogą wpływać na 
embriogenezę i powodować uszkodzenia 
zarodków, które nie zawsze podlegają samo-
istnym procesom naprawczym. Może to spo-
wodować pojawienie się w naturze większej 
liczby osobników zniekształconych, nie tyl-
ko wśród zwierząt bezkręgowych. Wnikliwa 
obserwacja pająków powszechnie występu-
jących w otoczeniu człowieka może dostar-
czyć dowodów na niekorzystne zmiany śro-
dowiska. 

nie podlegający procesom regeneracyjnym, a 
także i samoistnym procesom naprawczym. 
Zawiązana w czasie embriogenezy liczba so-
mitów ciała do końca pozostaje niezmienna, 
a więc nie pojawiają się brakujące przysadki 
i nie zanikają odnóża nadliczbowe. Obserwa-
cje przebiegu i częstości zmian prowadzą-
cych do anomalii, a szczególnie takich, które 
mają charakter atawizmów (np. wykształce-
nie się przysadki na petiolus czy odnóża w 
miejscu płucotchawki), pozwalają na wysnu-
wanie wniosków o tendencji rozwojowej w 
przeszłości filogenetycznej tych stawonogów. 

Teratogeneza u pająków jest problemem 
złożonym, niejasnym i budzącym wielkie za-
interesowanie. Istnieje wiele pytań, na które 
nie znamy jeszcze odpowiedzi. Niezbędne 
są dalsze, wnikliwe badania, szczególnie na 
poziomie molekularnym, które zapełnią luki 

SPIDERS IN TERATOLOGICAL RESEARCH.

Summary

Experiments conducted for many years on the 
effect of temperature on embryonic development 
of the spider Tegenaria atrica produced a number 
of different deformations of prosoma. A teratogenic 
factor act particularly effective in early stages of em-
bryogenesis is the thermal shock. It consist in sub-
jecting embryos to alternating actions of two tem-
peratures: 14oc and 32oc which are changed twice a 
day for the first ten days of development, i.e. from 
the moment of oviposition until the appearance on 
the germ band of the first metameres of prosoma. 
In this way individuals with olygomely, symely, he-
terosymely, polymely, bicephaly as well as individu-
als with complex anomalies were obtained. It has 
been reported that the above mentioned malforma-
tions in the consecutive research seasons occur at 

different frequencies. Observations and analysis of 
these malformations in spiders may have enormous 
implications for understanding of normal morpho-
genesis, because deformed specimens show evident 
developmental trends imperceptible during normal 
embryogenesis and postembryogenesis. Moreover, 
monstrosities of atavistic nature allow to draw conc-
lusions on the developmental trends in the past phy-
logeny of these arthropods. The most important are 
the deformations which result from a metameric di-
sturbance because these are permanent and not sub-
ject to regenerative processes and spontaneous pro-
cesses of repair. The appearance of individuals with 
various malformations in the structure of the body 
in the wild may be due to increasingly frequent we-
ather anomalies..

PAJĄKI W BADANIACH TERATOLOGICZNYCH

Sterszczenie

W wyniku wieloletnich eksperymentów nad 
wpływem temperatury na rozwój embrionalny pająka 
Tegenaria atrica otrzymano wiele różnorodnych defor-
macji prosoma. Czynnikiem teratogennym działającym 
szczególnie efektywnie we wczesnych stadiach em-
briogenezy są szoki termiczne. Polegają one na pod-
dawaniu zarodków naprzemiennemu działaniu dwóch 
temperatur: 14 i 320C, które zmienia się dwa razy dzi-
ennie przez pierwszych dziesięć dni rozwoju, tj. od 
momentu złożenia jaj aż do pojawienia się na smudze 
zarodkowej pierwszych metamerów prosoma. W ten 
sposób, w warunkach laboratoryjnych, otrzymano os-
obniki z oligomelią, symelią, heterosymelią, polimelią, 
bicefalią oraz osobniki z anomaliami złożonymi. 
Zanotowano, że wyżej wymienione wady rozwo-
jowe w kolejnych sezonach badawczych występowały 

z różną częstością. Obserwacja i analiza anomalii u 
pająków może mieć ogromne znaczenie dla pozna-
nia prawidłowej morfogenezy, bowiem u osobników 
zniekształconych uwidaczniają się w sposób szczególny 
tendencje rozwojowe niedostrzegalne w czasie normal-
nej embriogenezy i postembriogenezy. Niektóre zmiany 
o charakterze atawizmów pozwalają na wyciągnięcie 
wniosków o tendencji rozwojowej w przeszłości filo-
genetycznej tych stawonogów. Największe znaczenie 
mają te anomalie, które wynikają z zaburzeń meta-
merycznych, ponieważ mają one charakter stały i nie 
podlegają procesom regeneracyjnym oraz samoistnym 
procesom naprawczym. Pojawianie się w środowisku 
naturalnym osobników z różnymi zniekształceniami 
w budowie ciała, może być wynikiem coraz częściej 
występujących anomalii pogodowych. 


