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Tema 10: Acelomats (3 h.) 

Els Metazous acelomats són eh que no presenten cavitat corpora 1 
celilmica, sinó que l'espai entre el tub digest-iu i la paret del cos 
esta reb.lert de parenquima (~ fibres musculars + mesenquima) i és 
massis. Aquest par~nquima conté més c~l.lules i fibres que la 
mesoglea dels Cnidaris, i té una funció mecAnica, esqueletica, 
protectora i metabólica. Les cél.lules i els teixits situat.s al 
parénquima estan banyats per ·¡a ·limfa (fluid intern que ocupa c""Js 
espais intercel.lulars i intertisulars, estátic). 

Respecte als 
blastodimnic, 
ció organic 
ciada. 

Cnidaris, els Acelomats aporten: un tercer full 
el mesoderm, que permet assolir un nivell d'organitza
sistémic; simetría bilateral, amb la cefalització asso-

Els Metazous acelomats tenen aparen~a de verms: és a dir, tenen sime
tría bilateral, són de cos tou, molt més llarg que ample, i són Apo
des. Perb la morfologia "verm" no és exclusiva ni depende l'abséncia 
de celoma, donat que també hi ha verms pseudocelomats i celomats. Per 
tant, aquest terme no delimita cap grup natural de metazous, sinó una 
serie de fílums parafiletics, les relacions entre els quals estan 
pendents de resoldre en molts casos. 

Els verms acelomats són els platihelmints, els nemertins els 
gnatostomúlids. Els primers mereixien fins ara la categoria de tipus, 
amb tres Classes principals: turbel.laris, trematodes i cestodes. 
Aquestes tres Classes poden considerar-se actualment coma Tipus. 
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PLATIIiELMINTS 

Caracteristiques 

Tant si ho considerem com un sol Tipus, o bé una agrupació de Tipus 
parafiletics, hi ha alguns trets comuns que abordarem en primer' 
terme. 

L'etimo'Jogia d'aquesta denom·inació va·l dir "cucs p'Jans", en sentit 
dorsiventral. Poden éss<"r de vida lliure (edáfics, d'aigua dol<;a o 
marina), pero la majoria són parásits, amb tates les modificacions 
biológiques i morfolilgiques que aixil comporta. Les seves dimensions 
oscil.len entre alguns mm. i alguns metres (certes ténies). 

La pan"t del cos és molt musculosa, i conté també molts elements 
secretors i glandulars. 

L'organització interna és molt senzilla, donat que manquen de: 

Aparell respiratori (la difusió dels gasos respiratoris es fa 
directament a través de la paret del cos) 
- Aparell circulatori 
- Sistema esquel~tic. 

Aquesta simplificació condiciona la morfología aplanada del grup per 
a poder completar les funcions nutritives per simple difusió a través 
de la massa corporal. 

El digestiu, única cavitat corporal secundAria, és cec 
complicat; també pot mancar. 

més o menys 

L'excreció es fa per c~l.lules flamigeres (= protonefridis o 
solenócits), habitualment organitzats en conductes que desemboquen en 
2 col.lectors longitudinals que comuniquen a ]'exterior per mitjá de 
porus excretors de localització variable. 

Els protonefridis són formacions ectod~rmiques formades per túbuls 
més o menys ramificat, tancats. H·i ha dues formes: c~l.lules 

flamigeres i solenócits. 
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El sistema nerviós consta d'un parell de ganglis anteriors amb 
cordons nerviosos longitudinals (dorsals, ventrals, laterals) 
connectats per comissures transversas (per tant, recorda més o menys 
un sistema nerviós escaleriforme). Poden haver~hi ulls o taques 
oculars, perb els brgans sensorials acostumen a ser senzills. 

-+---1---"'-

Els platihelmints són sovint hermafrodites (esp~cies monoiques), 
encara que els aparells masculí i femeni estan separats; aquests 
aparells, sovint complicats, tenen valor sistemAtic. 

Vocabulari: individus hermafrodites (esp~cie monoica) 
indivudus unisexuals (esp~cie dioica) 

La reproducci ó implica genera lment una fecundaci ó recíproca creuada 
(encara que l'autofecundació és molt freqUent en alguns grups: 
ten ies), i e·¡ desenvo l upament pot comportar o no metamorfosi per 
mitja de larves. El cicle vital pot ésser senzill (els de vida 
lliure, o els parásits amb un sol hoste) o complicat (els de vida 
parasita amb més d'un hoste). 

Cons·ideracions filogenetiques 

L'absencia de celoma es discuteix si constitueix una condició 
primaria (simple) o secundaria (simplificada). Aixo condiciona la 
valoració filogenetica dels acelomats. 

En cas de ser una condició pnmana i un caracter primitiu, s'havia 
arribat a valorar que els acelomats estaven en la base de tots els 
metazous, incloent~hi els diblastics (problemes: triblastic a 
diblastic, bilateral a radial). Si es deixaven els diblástics a part, 
s'havia d'explicar com d'un protozou ciliat, mancat de flagels, 
s'obtenien tots els metazous, que com a minim presenten els 
espermatozoides flagelats. 

En cas de ser una condició secundAria, hagués aparegut per 
simplificació d'un celomat, o per progenesi d'un junenil de celomat, 
que adquireix la capacitat reproductora abans de desenvolupar la 
cavitat celómica. 
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Avui en dia es pensa que eh acelomats són un grup primitiu, que la 
seva manca de celoma és primaria (simple), i que deriven d'un 
planuloide, consituint una nnea lateral deis metazous, com ho poden 
ser els cnidaris. 

TURBEL.LARIS (turbellae: moviment; aria: relacionat amb) 

Se'n coneixen unes 3.000 esp~cies 

Poden ésser considerats un Tipus independent, o bé una Classe dins el 
Tipus Platihelmints. Compren venns acelomats de vida lliure, d'entre 
1 mm. i 40 cm. (tricladides gegants del llac: Baikal) ó 50-60 cm. 
(planaries terrestres exbtiques). El més freqüent és que mesurin uns 
pocs milímetres. Si són aquatics, ja siguin marins, d'aigua dolp o 
salabrosa, són majoritariament bentbnics. Algunes formes són 
edáfiques, i viuen protegides entre la Vl"getació o sota els troncs, 
en ·11ocs on hi hagi humitat; i altres són cavernícoles (aigües 
subterranies). La radiació s'hauria produ"it des del mar cap a ·les 
aigües dolces i el sbl. 

Morfologia básica 

Pel que fa a l'organització general, podem dir que les diverses 
regions (anterior, mitjana, posterior) són sovint indiferenciades. 
Tot i aixiJ: 

1) La reg1o anterior pot presentar tentacles i jo brgans adhesius, i 
ulls simples en nombre i disposició variables (habitualment un parell 
en les planaries d'aigua dol<;a; fins a un mi"ler a ·les planaries 
marines; cap a les esp~cies cavernicoles). 

2) La regió posterior no acostuma a presentar cap tret d'iferencial. 
En alguns policladids hi ha ventases o arees adhesives. 
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El tall longitudinal d'una planar·ia <'ns mostra la disposició de les 
diferents capes corporals: 

~ e;> . ..._ ...... --..::::: - . ; 

La superficie corporal presenta protuberAncias o papil.les, o bé 
brgans adhesius. Tot el cos esta recobert per una epidermis 
cel.lular, amb crlis al dors i sobre tot al ventre. Les cel.lules 
epidermiques presenten els rabdoides, cossos allargassats que són 
expulsats a ]'exterior, de manera que en contacte amb l'aigua 
s'inflen i fan una funda mucosa protectora. De rabdoides n'hi ha de 
mo ltes menes, pero e 1 més freqüent és e 1 rabd it, amb una séri e de 
laminilles observables al microscopi electronic. 

Per sota la membrana basal acel.lular subepidermica hi ha capes 
musculars circulars (externes), longitudinals (internes) i diagonals 
(entre aquelles), aixi com feixos dorsoventrals o bé fibres musculars 
associades a diferents brgans. Es característica la presencia de 
nombrosos ce·J. ·!u les glandulars, immerses en les capes musculars, de 
manera que només parcialment s'introdueixen en ]'epidermis. Les 
secrecions produides són mucoses i adhesives. Un cas particular són 
els organs duoglandulars de moltes especies litorals marines; aquests 
organs, que formen una papil.la a la superfície del cos, consten 
d'una glandula viscosa (secretora de·J material adhesius), una gUn
dula expulsora (secretora d'una substancia antagónica del materia·¡ 
adhesiu, per quan l' individu s'ha de desenganxar del substracte) 
una c~l.lula d'anclatge (que serveix coma superficie de fixació). 

Cal destacar a par~nquima la presencia d'elements secretors, de 
cromatofors (cel. lues carregades de pigments, que es distribuiexen al 
citoplasma en funció de diferents estímu·Js i permeten el canvi de 
color) i de cel.lules indiferenciades que són l'origen de tots els 
altres tipus cel. lulars. 
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Quan a l'organització interna, convé destacar: 

1) L'aparell dígestiu, que és cec, comunica amb l'extf?ríor per un 
porus bucal, situat a ·¡a regió ventra, cap al davant o al mig del 
cos. A contínuacíó d'aquest hí ha una far·inge, moH musculosa i 
evaginable en els grups més evolucionats (amb morfologies diverses), 
i un buderl entapissat d'epiteli columnar, amb cel.lules glandulars i /~ 
fagocit~ries; el budell és cec. ~ ~~ ~ 

El budell pot ser sacular (neorabdocels), trifurcat (tríclades) o 
poliramificat (políclades). La grandária dels turbel.laris esta en 
gran mesura determinada per la del seu aparell digestiu. Les 
ramificacions de l'aparell digestiu, que faciliten la digest-ió i 
absorció degut a ·¡•augment de superfície, compensen J'absencia de 
tota aHra mena de sistema de transport dins de l'organisme. Els 
acels, que no tenen cavitat intestinal permanent, tenen una massa de 
cel.lules epitelials, sovint sincitial, que fa les funcions 
digestivas. 

2) El sistema nerv10s té ganglis cerebrals anteriors, d'un a cinc 
cordons nerviosos longitudinals (n'hi ha una reducció en eh grups 
més eva·Jucionats) connectats P<"r comissures transversals, i plexos 
periferics (subepidimnic, submuscular i intestinal). En eh diversos 
grups hi pot haver més o menys complicació o simplificació nerviosa. 

Els brgans dels sentits, habitualment concentrats a la regió 
cefalica, són: ulls simples (v. més amunt), i receptors táctils i 
quimiosensoriah, com els dels soles auriculars (les auricules són 
lobuls en forma d'orella a cada costat del cap). En alguns casos hi 
ha estatocists i reoreceptors (detecten els corrents de l'aigua). 

El sistema nerviós dels turbel.laris es considera primitiu, jaque no 
hi ha ganglis, llevat deis cerebrals. 

3) L'aparells excretor consta d'una serie de parells de cel.lules 
flamí geres filtradores ( protonefri di s), connectades per una xarxa 
anastomosada de conductes que desemboquen als porus excretors (un o 
molts, de ·Jacal ítzació variable). És més desenvolupat a ·les especies 
d'aigua dolca, i es pensa que intervé en l'osmoregulació. Sembla que 
hi ha sistemes (principalment microvellositats) que permeten la 
reabsorció de certs ions i mol.lecules. L'excreció dels productes 
nitrogenats es fa per tata la superficie corporal. 

4) L'aparell reproductor és el més complex dels turbel.laris. Hi ha 
un aparell masculí i un de femení, de conformació variable, amb un o 
més parells de gbnades de disposició anteroposterior dorsal, ventral 
o dorsal i ventral. 
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L'aparell masculí consta de: testícles (en nombre variable), 
espermiducte que desemboca en ·la vesícula semina·l, i btflb penea 
distal, on aboquen les glandules prostatiques. El penis pot presentar 
o no estilf)t. En f)stat de repós, el penis queda dins del conducte 
genita"J masculí. En alguns casos poden hav<,r-hi múltiples penis, ·¡a 
majoria dels quals tenen una funció defensiva. 

L'aparell femení consta de: ovaris (en nombre variable), 1 parell 
d'oviductes, üter (que pot ser una simple dilatació de l'oviducte, o 
un sac annex) i vagina, on desemboca la bossa copuladora o receptacle 
seminal. Aquesta bossa copuladora en certs casos s'obre directament a 
]'exterior. Pot haver-hi una gran simplificació d'aquest apar<,ll, de 
manera que prácticament només restin els ovaris; en aquests casos, 
eh ous surten a l' exterior per la boca o per esqui n~ament de la 
paret del cos. 

A l'aparell femení, és interessant d'assenyalar que en molt casos 
(turbel.laris nebfors) per una banda hi ha la producció de cbl.lules 
vitel.lines a carrec d'un vitelari, i per "J'altra dels óvuls a 
carr<"c del germari. E"l resultat són uns óvu"Js que queden envoltats 
per cbl.lules vitel.lines (que conformen els vitel.laris) que els hi 
transfereixen les substancies vitel.lines (pus ectolecítics). Per 
tant, dins la closca de l'ou hi ha el zigot i un petit grup de 
cbl.lules que l'acompanyen pera nodrir-lo. 

En molts altres turbel.laris (turbel.laris arqueofors), tal com passa 
en molts aH.res grups animals, l'ovul porta les substancies 
vitel.l ines en el seu propi citoplasma (_!JtlS endolecítics). La 
generació d'ous endolecitics es considera més primitiva que la d'ous 
ectolecitics. 

El fet que els ous siguin ecto- o endolecítics condiciona moltes de 
les caracteristiques embrionarias dels turbel.laris. 

Els aparells reproductors poden desembocar per separat (condició 
primitiva) o bé en un atri genital comú (condició evolucionada); 
l'atri intervé en la producció de capolls protectors dels embrions 
abans d'ésser expulsats a l'exterior. Aquest(s) orifici(s) és (són) 
ventral(s), ja sigui cap a la regió mitjana o posterior del cos. 

Biología 

l) Habitat: Ja s'han fet comentaris sobre els habitats que ocupen, 
que fins i tot quan són edafics han de tenir un cert grau d'humitat. 
Les condicions de l'aigua: temperatura, salinitat, el corrent, la 
disponibilitat d'aliment, són determinants perqub els turbel.laris hi 
puguin viure. L'estenicitat o euricitat respecte a cadascún d'aquests 
factors varia amb els diferents grups; els diferents factors actúen 
interrelacionadament. Sembla que l'aliment disponible és bastant 
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determinant, donat que sovint s'estableix una relació molt especifica 
depredador/ presa. 

2) AJJJnent: La majoria deis Turbe l. hris són carnívos. Alguns mengen 
preses senceres. La presa és primer i~nobilitzada per mucus i 
rabdidtes, i captaruda per evaginació de la faringe" musculosa. L¡"s 
secrecions faríngees intestinals inicien la digestió 
extracel.lular. Després contimía una etapa de disgestió 
·intracel.lular. 

Altres (com e·ls tríclades) ataquen preses grans, ·les immobilitzen i 
les digereixen externament per mitj& de la secrec1o d'enzims. 
Finalment absorbeixen els productes resultants. La digestió és una 
barreja d' intraceL lular i extracel.lular (c;<Jill succe·ia als Cnidar"is 
_g(?ls Acelomats endavant, la digestió será completament 
extracel.lular). 

Dins de l'espectre de preses, ca·l assenyalar: oligoquets, cargols, 
larves d'insectes i crustacis (formes d'aigua dolca); cucs de terra i 
llimacs (formes edáfiques); poliquets, crust.acis i petits mol.luscs, 
briozous, ascidis i alcionaris, ous d'altres invertebrats (formes 
marines). Moltes vegades l'acostament cap a la presa depende l'e·
missió d'algun compost quimic per part. d'aquesta. Algun policl~dides 

són comensals de mol.luscs i equinoderms. Si la presa és molt gran, i 
donats els seus hábits gregaris, la predació es pot fer en grup. Per 
altra banda, poden arruinar det.erminat.s processos comerda"ls de cria, 
com són ara d'oligoquets o ostres, o bé controlar les pob.lacions de 
mosquits per predació dels seus est.adis larvaris. 

Els turbe l. ·laris també poden créixer o dc"créixer segons les 
disponibilitats d'aliment o la temperatura, i la tendencia pot 
revertir alternativament diverses vegades segons les circumst&ncies. 
Aquesta capacitat té valor adaptatiu. S'ha vist que el decreixement 
es produeix per autoconsum de les prbpies cél.lules, i sembla que el 
procés va associat a un rejuveniment de l'individu. En cas de fam, 
poden consumir part del seu propi budell, tot el parénquima i 
·¡•aparell reproductor, arribant a reduir el seu volum corporal a un 
0,33% del volum original. 

L'alimentació també pot ser a base 
canibalisme s'ha observat al laboratori, 
els turbel. laris quasi no tenen enemics. 

d'algues (diatomees). El 
perb en condicions naturals 

L'aliment digerit és absorbit directament. per les cel.lules del cos a 
través de les parets intestinals. L'aliment no digerit és expulsat 
directament per la faringe. 
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3) Re_¡:m¿Q.uc~_LQ: Quant a h reproducció, la poden verificar de tres 
maneres: per via asexual, sext1al o alternant estacional. 

1) Reproducció asexual: per arquitomia o paratomia, ·¡ requereix una 
gran capacitat de regeneració. Els individus generats per divisió que 
romanen units a la mateixa cadena se'n diuen zooides. Es desprenen en 
arribar a la maduresa. Sembla que els processos asexuals poden 
respondre a certs estímu"ls de llum i de temperatura (p.e., a I}JJ_ggsia 
dorotor...e_p_.bJl.la s'ha vist que la divisió només succeeix a la nit, dones 
durant el dia la pres~ncia de llum indueix l'alliberació d'una 
subst~ncia cerebral que inhibeix la divisió). 

Quant a "la capacitat de regenerac10, constitueix un dels trets més 
característics del grup. Els turbel.laris poden regenerar un individu 
complet a partir de prácticament qualsevo·l regió del cos, i de 
fragments de qualsevol mida. Aquesta capacitat es presenta a la 
natura sobre tot en els grups amb reproducció asexua·l. Un cop separat 
e 1 fragment, ·¡a fer ida és recoberta per un blastema o agrupa e i ó de 
c~l.lules indiferenciades, que regeneraran tates les estructures 
perdudes després d'un periode de proliferació, encara que el fragment 
conserva la polaritat original. Aquesta capacitat regenerativa els ha 
fet un bon material d'estudi en el laboratori. 

2) Reproducció sexual: la fecundació acostuma a ser creuada i 
reciproca, i ·¡•esperma queda acumulat a la bossa copuladora. Encara 
que normalment la fecundació es produeix per penetració del penis a 
la vagina, es donen casos d' impregnació hipod~rmica, de manera que 
els espermatozoides queden lliures en el parenquima i han d'anar 
migrant fins als ovaris. Pot donar-se la partenogenesi, i fins i tot 
hi ha esp~cies en que els mascles són desconeguts (explicar 
partenog~nesis). 
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Si relacionem tipus d'ous i desenvolupament: 

a) ous ectolecitics: capolls amb ¡m'¡Jtiples mnbrions, pc"dunculats, 
segmentació espiral modificada, desenvolupament directe sense larves 

b) ous endolecitics: ous aillats, formant masses gelatinoses, 
segmentació espiral, desenvolupament indirecte amb larves (Müller) 

En alguns turbeLlaris d'aigua dol~:a, es poden produir dos menes 
d'ous: els subitan-is (a l'c~stiu, amb una capsula prima, i que 
eclosionen al cap de pot) i els latents (a la tardar, amb una cApsula 
gruixuda, i que no eclosionen fins passat l'hivc"rn), Me"sostong 
ehr_rmbeniii, p,e., produeix uns 15 ous estivals i uns 45 de latents, 

Encara que l'época de reproducció és molt variable, en termes 
generals els turbel.laris ho fan entre 1' inici de la primavera i 
finals de l'estiu; els triclAdides d'aigua dol~a depenen de la 
temperatura de l'aigua. 

3) Alternant estacional. Es presenta en certes races o poblacions de 
planAries d'aigua dol~a, de manera que a l'hivern i primavera la 
reproducció és sexua 1, i a l' est iu i la tardar és ast~xua l. 

4) Locomoció: La locomoció es verifica per propulsió ciliar (tipic de 
les esp~cies aquatiques) i/o per andes de contracció muscular (tipic 
de les especies terrestres), reptant sovint sobre la superfic-ie, 
ajudats de la secreció de mucus. Si l'animal és molt petit, pot 
nedar. 

Quan a comportament general, convé assenyalar que els patrons de 
conducta són senzills, pero fon;a constants: fototropisme negatiu, 
quimiotactisme i reotactisme en un o altre sentit i modulat segons la 
intensitat de l'estimul. Es qüestiona la capacitat d'apranentatge en 
laboratori d'aquestes conductes. 

Distribució geografica 

Les planaries d'aigua dol~a són cosmopolites, fóra dels pols i 
petites illes oceAniques; donada l'abséncia de formes de resist~ncia 

en el seu cicle vital, la distribució cosmopolita ha de reflectir la 
historia tectónica i climiltica de ·la terra; per tant, les planaries 
d'aigua dol~a són molt útils en els estudis zoogeografics. 

Les planaries terrestres i marines són molt més desconegudes; les 
primeres són fonamenta lment trap ica 1 s, i les segones tenen patrons 
menys clars, segurament degut a la dispersió pasiva d'ous o larves 
possibilitada pel seu propi hAbitat. 
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La resta de Platihelmints (Monogenétics, que no considerarem; Trematodes i 
Cestodes) són parásits, i aquest sistema de vida els condiciona cap a una 
serie de trets compartits per convergencia evolutiva. 

En tots ens hi ha mecanismes de fixació a l'hoste: ventases, \Janxos, 
espines. 1\ més de mancar el sistema circu·Jatori i respiratori, el sistema 
nerv10s i organs sensoria 1 es tan reduits (encara que es conserva en les 
formes larvaries de vida lliure i activa), així com el sistema digestiu, 
que pot arribar a desaparéixer als Cestodes (per que viuen al budell 
s'aprofiten de la digestió externa de l'hoste). 

La majar part de ·¡'energía s' inverte·ix en el procés reproductor: els 
aparells genita.Js són complexos, i es produeixen gran quantitat d'ous, 
donat que un elevat percentatge d'aquests no arribaran mai a bon terme, 
perqué els cicles vitals són complicats, i f~cilment es poden veure 
interrumputs per factors biotics i abiotics que afecten les diferents 
etapes del parlsit o del(s) seu(s) hoste(s). 

Quan a la paret del cos, només és similar a la vista en els turbel.laris a 
les fases larváries. Després, l'epiteli ciliat es perd, i són les cél.lues 
dels parénquima, modificadas i organitzades en un slnclti, les que 
configuren el s l ímits corpora 1 s. 1\ l s endopar~s its, el tegument permet 
absorbir els nodrients de l'hoste, i a la vegada protegir-se deis enzims 
digestius i del sistema immune d'aquest. 

El grau de perjudici d'aquests parasits en J'hoste és molt variable, 
normalment no deriva de que li prenguin el seu aliment, sinó de: 

1) Les lesiones dels punts del cos on es fixen 
2) L'obstrucció de la cavitat corporal on s'implanten 
3) La secreció o excreció de toxines per part del parásit. 

Els estadis larvaris són potser més perillosos, quan fan quists en diversos 
organs de l'hoste. 

TREMATODES (trematodes: forats; eidos: forma)(6.000 especies) 

Generalitats 

Són platihelmints par~sits de tata mena de vertebrats, la majoria d'ells de 
gran interés médic i veterinari, ja que és el grup de verms parásits més 
ampli després dels nematodes. Entre d'altres malalties, són responsables en 
els humans de l'esquistosomiasi, la clonorquiasi, l'opistorquiasi, la 
fasciolopsiasi i la paragonimiasi (???). 
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El cos, habitualment ap·lanat i foliaci, está recobert per un tegument que 
pot ser Jlis o ornamentat (espines, protuberáncies, etc.), i la quetotaxia 
té va·Jor sistematic, sobre tot a les fases larvals. A través del tegun1l~nt 

s'absorbeixen nudrients i se sintetitzen i segreguen substAncies pro
tectores; s'alliberen els productes nitrogenats i s'intercanvien els gasos 
respiratoris. Les formes ectoparásites són aerbbies, perb les endoparásites 
poden ser anarerbbies facultatives. 

La fixació de l'animal a l'hoste es fa amb ajut d'una ventosa oral anterior 
(~bucal o apical) i una de ventral (aacetábul), que pot mancar. 

i. 

Respecte a la organització interna, assenyalarem només les particularitats 
respecte dels turbel.laris ja estudiats: 

l) Aparell digestiu: boca (habitualment al fans de la corresponent ventosa 
oral, i més rarament de l'acetábul), prefaringe (a vegades absent), faringe 
(musculosa i suctora), esbfag (a vegades absent) idos cecs intestinals (de 
llargada i conformació variables, prolongats cap endarrera). Rarament hi ha 
orifici anal. La digestió és parcialment extracel.lular. 

2) Sistema nerviós: semblant al dels turbel.laris, amb massa ganglionar 
· periesofagica, 3 pare"Jls de cordons nerviosos longitudina·ls (ventra ls, 
dorsals i laterals) i les corresponents comissures transversals entre ells. 
En general, els brgans dels sentits estan poc desenvolupats. 

3) Aparell excretor: Semblant als dels turbel.larris, desemboca per un 
porus habitualment únic i terminal. 

4) Aparell reproductor: habitualment els trematodes digenis són her
mafrodites. Tant l'aparell masculí com el femení acostumen a estar més 
regionalitzats que als turbel. laris. 

L'aparell masculí esta integrat normalment per dos testicles (a vegades 1, 
a vegades molts), els corresponents conductes eferents, i l'espermiducte o 
conducte deferent que resulta de la seva unió. L'espermiducte desemboca a 
la bossa del cirrus (brgan copulador; en ocasions pot faltar). Hi ha 
nombrosos elements secretors que contribueixen a la formació de l'esperma. 
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L'aparell femení consta d'un sol ovari, de forma i localització variable, 
que genera un oviducte. Cap al final, l'oviducte es dilata en un oot·ip, 
envoltat per la gl~ndula de Mehlis, que intervé en la secreció de cobertes 
de l'ou. L'extrem final de l'oviducte defineix un úter més o menys musculós 
i diferenciaL En el transcurs del seu recorregut l'oviducte r(lb el cana·! 
de Laurer (conducte que acaba cec en el parenqu-ima, interpretat comuna 
vagina vestigial), el conducte vitel.lí (originat per la reunió dels vi
tel.loductes procedents de les li!ndules vitei.Jines i, ja cap al final, 
e·J receptacle seminal. Quan l'ovu·l surt de J'ovari, s'uneix a un 

'espermatozoide i és envoltat per un grup de c~l.lules vitel.lines. 
Aleshores ocórre la fecundació. L'ou fecundat és envolcallat per les 
secrecions de les cel.lules vitel.lines i les de la glAndula de Mehlis. Són 
ous ectolecítics. Potser les secrecions de la glimdula de Mehlis 
afavoreixen efd.escens deis ous pel tracte genital femení. 

La posició relativa entre els dos aparells reproductors té interes 
sitemátic. Ambdós aparells aboquen en un atri genital comú. 

La reproduce i ó és sexual, per fecunda e i ó recíproca, de manera que cada 
individu de la parella amagatzema espermatozoides en el seu receptacle 
seminal. Les secrecions prostátiques contribueixen al seu desplacament cap 
a aquest receptacle des de la vagina, i la seva supervivencia. 

Biología 

La majoria de trematodes són endoparAsits. 

l) Cicle vital: (El millar és explicar-lo amb un exemple concret: veure 
fotocopia; pero se'n poden extreure unes conclusions generals, que són les 
que s'exposen a continuació): 

Es complex, i en la majoria dels casos consta de l'alternanca de _dues 
fases, una de reproducció sexual (els adults) i unes aHres de reproducció 
asexual (la resta) (aizb els hi val el nom de digenis). 

Comporta també l'alternan~a de dues menes d'hostes diferents (d'on el nom 
de cicle heteroxe): el definitiu (que és en a immensa majoria dels casos 
un vertebrat, i on s'allotja l'estadi adult i ocórre l'etapa de reproducció 
sexual) i l'intermediari (on viuen els diferents estadis larvaris). 
D'hostes intermediaris n'hi pot haver un (cicle diheterox~- 1 h. definitiu 
+ 1 h. intermediar!), dos (cicle triheteroxe a 1 h. definitiu + 2 h. 
intermediaris; és el més freqüent) o tres (cicle tetraheteroxe a 1 h. 
definitiu + 3 h. intermediaris; és un tipus de cicle molt poc corrent). 

Sembla que el cicle vital primitiu és el diheteroxé (amb un mol.lusc 
aquAtic i un peix), i la resta en són derivacions pera complicacions 
posteriors o perdua d'algun dels hostes originals del cicle. 

13 



' . '\ l 1 • ,-¡ \, ¡) 

e: 

Habitualment, dones, els trematodes digenis tenen tres hostes (cicle 
triheteroxe), un de definitiu (generalment un vertebrat) i dos 
d'intermediaris (el primer un mol.lusc aqü~tic i el segon un invertebrat o 
un vertebrat de sang freda). E'Js diferents estadis larvaris es 
multipliquen, ja sigui dins el seu hoste corresponent o en el medi 
exterior, per reproducció asexual, la qual cosa amplifica molt la potencia 
multiplicadora d'un ou. 

El primer hoste intermediar! és sempre un mol.lusc (habitualment un 
gasterópode), i és on hi ha una proliferació de larves. La resta d'hostes 
intermediaris que pugui haver al cicle tenen cam a finalitat fer arribar el 
digeni fins l'hoste definitiu. 

El grau d'especificitat entre el par~sit i l'haste només és bastant o molt 
marcada pel primer hoste intermediar!, 1 a vegades també pel deflnltiu. En 
la resta de casos respon a motius ecoetalógics. 

Per altra banda, el cicles del digenis es poden catalogar segons es 
completin en un sol h~bitat (aqüAtic o terrestre) a més d'un (habitualment 
aqüatic i terrestre). El pas de l'aigua cap a la terra es fa per mitja 
d'hastes intermdiaris a definitius, peró el de la terra cap a l'aigua es fa 
sempre amb un haste definitiu que hi entra en contacte. 
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a) El primer hoste intemediari (cargol) s'infesta per ingestió dels ous del 
parásit (contaminació de ·les aigües). En aquest primer hoste només hi ha 
una generació de r~dies. 

b) les CE)rcaries envaeiXf)n el segon hoste intermediari, un peix, de manera 
activa (nedant, si el medi és aqüátic, o reptant, si és terrestre), ajudada 
per diferents ¡"stímuls de tata mena: lluminosos, mecánics, geotactics o 
químics. 

Les cercaries penetren dins el segon hoste ja sigui per via activa, a 
través de la pell o aprofitant vies naturals, o passiva, quant aquest hoste 
les íngereix. Finalment la cercarla s'intal.la en algun punt de l'host¡" 
(cavítat corporal, ronyó, sistema nerviós en els invertebrats; musculatura 
o altres en els vertebrats), on generaran les metacercáries (un quist) al 
cap d'unes quantes setmanes. 

Per assolir aquest estadi, regressionen estructures típiques de la cercária 
(la cua locomotora, l'estilet i les glAndules de penetració) i se'n 
desenvolupen de típicament adults (sobre tot les estructures genitals; en 
canvi, digestiu, nerviós -¡ excretor es modifiquen molt men.vs). El conjunt 
de tates aquestes característiques fa que hi hagi metacercAries de tota 
mena, des de les que apenes difereixen de les cercarles, fins a les que 
quasi són com els adults, llevat de la seva capacitat de reproducció. 

En el quist de la metacercAria d'Opistorchis intervenen tant el parasit com 
l'hoste. 

tl:) l'home s'infesta per ingestíó de carn contaminada. Els adults es 
localitzen als canalicles de la bufeta biliar, on poden romandre-hi durant 
anys. 

En tots els casos, la localització definit-iva del parasit dins de l'hoste 
definitiu s'aconsegue·ix amb la intervenció de·l sistema circulatori, que 
transporta les cercarles i metacercAries fins a l'organ de destí. En el cas 
de l'home, aquests brgans són: 
el tracte digestiu, al fetge, el pancrees, els pulmons, l'aparell 
circulatori, la bufeta urinaria, els sintls nasals i frontals, els ulls, 
etc. Hi sol haver-hi una gran afinitat entre les diferents especies i els 
seus llocs d'ubicació en l'hoste definitiu. 

El temps que cal per a la maduració deis adults és molt diferent: des 
d'unes hores (Pseudoleucochloridum pericardicum) fins a prop de l'any 
(Dollfusinus frontalis). 

La reproducció dels adults es dóna per proterandria, i fecundació creuada 
recíproca (en abs~ncia de parella, es pot donar l'autofecundació), 
habitua lment per penetració del cirrus en l'úter. En resulten uns ous que 
surten a l'exterior per diverses vies: orina, excrements, estornuts, 
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esputs, etc. Els ous que abandonen l'hoste definitiu ho poden fer en 
diferents estadis de desenvolupament: nul, parcial o pricticament total. Hi 
ha ocasions que l'eclosió de l'ou succeeix ja en l'úter de la mare. 

Per últim, en altres cicles diheteroxens o triheteroxens hi ha difer~ncies 

en altres esp~cies per raó de que hi ha vlries generacions d'esporocists, o 
de r~dies, etc. Els exemples s'han triat com a models. 

Una forma de lluitar contra les malalties de trematodes és erradicant el 
primer hoste intermediar!. 
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CESTODES (cestos: cinturó; eidos: forma) 

Aquest grup comprén els platihelmints que parasiten el tracte intestinal 
dels vertebrats. Es consideren els més especialitzats de tots els 
platihelmints. S'amotllen a la descripció general, perb amb la 
particu·laritat característica que manquen d'aparell digestiu (absorbeixen 
directament els productes de la digestió extracel.lular de l'hoste). La 
majoria de cestodes tenen gran interés medie i veterinari. 

Són animals d'entre alguns mm. i diversos metres (!1ipby_l1JltHü.brJJmL.liitum: 
15m.). Tenen el cos en forma de cinta segmentada, on es poden reconéixer 
tres regions: el cap o escolex (per a fixar-se), el con (sense segmentar) 
·¡ l'estrobil (cadena d'anells, també anomentats proglotis). Aquest anens 
no es consideren segments (com els dels annelids, p.e.) perqué es formen 
anteriorment, de manera que els més posteriors són els més grans i vells). 

l'escblex es fixa a l'hoste per mitj~ de ventases, ganxos, espines o 
glilndules, en nombre i conformació variables, habitualment s'ituats en una 
regló anterior allargada, canica, anomenada rastel. A vegades, l'escólex és 
substituit pel pseudoescólex, format a partir de la regió anterior de 
·1 'estrbbi ·1. 

El coll, indivís, sol ser més estret que l'escólex. A ·la seva reg1o 
posterior hi ha cél.lules de tipus embríonari que generen els ane.lls de 
1 'estrobi l. 

L'estróbil constituexi la majar part del cos, formada per a una serie 
d'anells o proglotis, separats externament per constriccions. L'estrobil no 
creix idefinidament, sinó que el nombre d'anells que presenta és determinat 

fix per a cada espécie. 

A mesura que s'allunyen del coll per intercalació de nous anells a partir 
de la regió generatriu, els anells de l'estróbil passen per diferents 
estadis de maduració. Els més distals són els més madurs sexualment, que 
finalment són expulsats. 

A llarg de l'estróbil traben, de davant a darrera, tres tipus d'anells: els 
immaturs (només amb esbossos dels brgans genitals); els sexuals o madurs 
(amb els brgans genitals formats i funcionals); í els gravids (carregats 
d'ous, i amb els brgans genitals en degeneració parcial o total; aquests 
proglotis reben el nom particular de cucurbitins, i no són altra cosa que 
sacs d'ous). A més de la maduració, les diferents classes d'anells es 
distingeixen perque són cada vegada més grans i més amples. 

Els anells poden separarse de l'estrbbil en diferents graus de maduració, 
segons les especies; No cal que aquesta separació ocorri precisament en 
estat de gravidesa. 
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Quant a organització interna, cal assenyalar que els Cestodes manquen de 
tub digestiu, de respiratori i de circulatori. La nutrició es fa a través 
de·l tegument. Com a resultat, s'acumu·la glucogen a la cavitat corporal, 
utilitzable a les etapes de dejLí. El metabolisme és molt sovint anaerob·i, 
encara que sembla que no és la única via. 

La paret del cos, com en els tretamatodes, és sincitial i aciliada. 
Presenta un revestiment polisacarid (glucocalix, que protegeix el cestode 
de l'acció dels enzims digestius). La nutrició tegumentaria i la fixació a 
l'hoste es veuen afavorides pels microtriquis, replecs molt fins que el 
tegument fa cap enfora (com si fossin els ''microvilli'' intestinals). 
Com és tipic dels platihelmints, la musculatura és molt abundant. 

Quan a l'organització interna: 

L'aparell excretor consta de cel.lules flamigeres. L'orina es transportada 
per col.lectors longitudinals i transversals. Els conductes excretors 
s'obren a ]'exterior a nivell de la vara posterior del darrer anell. 
Aquests porus són refets quan el proglotis madur corresponent es despr~n de 
1 'estróbrl. 

El sistema nerviós presenta dos ganglis laterals a la regió de l'escólex, 
comunicats per una comissura transversa. D'aquesta comissura en surten 
trenes nerviosos longitudinals, tant cap endavant com cap endarrera 
(laterals, dorsals i ventrals), comunicats també transversalment. La seva 
vida parasita fa que no tinguin organs dels sentits, pero si que hi ha 
nombrases terminacions sensorials lliures, que acaben a la cutícula en una 
petita papila o foseta sensorial. 

Quant a l'aparell reproductor, acostumen a ésser hermafrodites. Cada anell 
acostuma a presentar un aparell de cada sexe (rarament 2, o altres 
combinacions; o bé cada aparell está en diferents anells). 

L'aparell masculí consta d'una ser·ie de testicles en nombre variable, 
immersos en el parenquima medul.lar. De cada testicle surt un conducte 
eferent, tots els quals convergeixen en un espermiducte comú. En aquest hi 
pot haver nanses, o una vesícula seminal externa on s'amagatzema l'esperma. 
Distalment va a parar a la bossa del cirrus; aquest, protractil, funciona 
coma aparell copulador, que és evaginable. 

L'aparell femení consta d'un ovari únic, del qual en surt l'oviducte, que 
desemboca en el conducte v ite l. l í comú; aquest es forma per confluencia 
dels conductes de les glandul.les vitel.logenes. L'oviducte distalment es 
dilata en un ootip, envoltat per la glandula de Mehlis. L'úter desemboca en 
l'ootip, i pot ser o bé en forma de sac, o bé connectar amb l'exterior per 
un orifici de posta o tocostoma. Més endavant l'oviducte defineix una 
vagina, la qual desemboca en l'atri genital. Connectat amb la vagina hi ha 
un receptacle seminal. 
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Amdós aparells reproductors desemboquen en un atri genital comú. 

Reproducció 

En general, els cestodes són proterándrics, i la fecundació tant pot ser 
creuada com ser una autofecundació (també for~a freqUent); en aquest darrer 
cas, els dos aparells sexuals poden ser de·l mateix anell (on e·ls 
espermatozoides s'acumulen a l'atri genital en espera de que maduri 
l'aparell femení), o bé d'anells diferents del mateix individu (que es 
traben quan l'indiviu es cargola sobre si mateix). Encara que normalment la 
fecundació es fa per penetració del cirrus a la vagina, en algunes esp~cies 
hi ha una fecundació traumática o impregnació hipod~rmica, de manera que el 
cirrus perfora la paret del cos i els espermatozoides són a"lliberats al 
par~nquima i han de buscar la manera d'arribar fins al receptacle seminal. 
Ovul i espermatozoide es troben a l'oviducte. Els ous fecundats s'acumulen 
a l'úter, que es va engrandint fins que finalment l'anell corresponent 
queda completament envait d'ous. 

L'ou que en resulta és expulsat ja sigu pel tocostoma, o bé, si l'úter és 
sacular, per esquincament de la paret de l'anell corresponent. Aquest 
esquin~ament pot succeir dins o fora del cos de l'hoste definitiu. 

L'ou pot estar protegit per cobertes més o menys gruixudes. En aquest ou 
es dóna ja la primer modificiació, de la qual en resulta un embrió hexacant 
(amb 3 parells de ganxos), i és la fase que passa, dins de les cobertes de 
l'ou, de l'hoste definitiu al medi externo bé directament al primer hoste 
intermediar!. 

Cicle vital 

Com en els trematodes, els cicles vitals es poden catalogar d'acord amb el 
nombre d'hoste. Així, als cestodes els cicles cestodes poden ser 
diheteroxens (amb un hoste intermediar!) o triheteroxens (amb dos hostes 
intermediaris). Els hostes definitius són quasi sempre vertebrats, mentre 
que els intermediaris poden ser vertebrats o invertebrats (crustacis, 
insectes, ~cars, an~l.lids, mol.luscs). Rarament, poden haver-hi més de dos 
hostes intermediaris. Sol ser freqüent que tots els hostes del cicle siguin 
del mateix h~bitat, ja sigui aqüiJ.tic o terrestre. El grau d'especificitat 
és molt variable pel que fa als hostes intermediaris, pero fixa pels 
definitius. 

Un altre criteri utilitzat en la descripció dels cicles vitals dels 
cestodes és l'hábitat dels embrions, segons sigui aquátic o no. 
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CICLES OIHETEROXENS 

1) Taenjª_ saginata (tenia del bou, que és l'hoste intermediar!). És la 
tenia més comú a l'home. 

De l'hoste definitu en surten els ous amb les femtes. L'hoste Intermediar!, 
únic, es contamina en contacte amb aquestes. Oins del bou, els enz:ims 
digerelxen la cApsula protectora i en surt un embrló actiu (oncosfera), que 
travessa la paret intestinal i s'enquista en e"ls músculs i altres teixits 
(estad! de cisticerc, on es converteix en metacestode: forma de resistencia 
que afavoreix la dispersió del cestode, i que pot romandre en vida ·latent 
durant anys). El cisticerc entra en activitat quan l'home ingereix la carn 
contaminada: es dissol el quist, s'evagina l'escolex, es fixa al budell i 
comen~a a general anells. 

En el cas de Taenia ~nata, l'adult sencer triga de dues a tres setmanes 
a formar-se, pot arribar a fer lO m. i tenir més de 2000 anells. 
Normalment, per cada hoste definitiu hi ha una so·la tenia, i la forma 
d'al.liberar-se'n és per medi d'un tenífug que debiliti el parasit i faci 
que es desprengui de la mucosa intestinal. És imprescindible que l'hoste 
definitu quedi lliure de l'escblex. 

Un a ltre exemp le de e i e le di heteroxe és L__~oliY.m, la tenia de 1 por e (que 
és l'hoste intermediari, on els cisticercs s'a"llotgen a la musculatura; 
l'adult pot arribar a fer 7 m. de nargada). El cicle és semblant al de L_ 
saginata. 

A vegades, l'home pot actuar també com a hoste intermediari, patint una 
invasió de cisticercs (cisticercosi), més o menys greu segons els teixits 
que afecti (ulls, cervell). 

•:\~)J>"J.F Un altre exemple és Echinoccocus_gr:anu_losus (tenia del gas o d'algun altre 
~"'"'\ carnívor: l cm. de llargada, 3-5 proglotis). Els ous surten amb les femtes, 

(~!;\¡i són ingerits accidenta.lment per algunt remugant (ovelles, normalment). En 
-;.f IJw¡)j aquest hoste intermediar!, l'oncosfera s'instal.la al fetge o als pulmons, 
r!'~:yr,-~"1 (! on desenvolupa un enorme quist (anomenat quist hidatídic) que per gemac10 

"-- ovS . origina moltíssims escolexs. Aquesta reproducció assexual, que no hem vist 
qe""'\"') en cap altre exemple, és típica de tenies de petita mida, i ~-~!l-.ll.?..~~a 

~' a:_se g _u_r a r _:J_a__3 e v a_ __ e_r_q_¡:¡_g,_gg,_c:_i_9~Tes--atmel1siorrs·-fina-1~·aéTqu i s t h i da t í d i C") 
! poaen ser considerables ( com un cap d' el efant, entre 5-15 kg. de pes i/ 
/diversos litres de volum; un quist hidatídic pot arribar a ten ir fins q 

/
140_Q..:_QQO e s_::o_~ ex s2JTrn¡rs-t-e-de-fln1rn:n;7 -ínf e S tap-e r- i nges ti ó --creite i X i t h 

hoste intermeiflan contaminat. 

/ 
1 Ara bé, a vegades, i de manera a ce i dental, l 'home es pot contaminar amb 
\ femtes d'un gos malalt, i passar a actuar com a hoste intermediar!. Els 
\ cisticercs s'enquisten als teixits humans, i ·la gravetat de la malaltia 
\ 
'-) P1_»JJ s-\ CN.i\ M~ 6;./J tf'{;!; wr;..'A .su.=.ú ?<. f-M ('WL- ~ 
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depen del teixit final: teixit nerv10s, fetge, pu.lmons, melsa, cerven, 
ronyons, cor. El quist, que creix ·lentament i pot acabar assolint grans 
dimensions, només pot ser eliminat quirúrgicament. El resultat és una 
equinococosi (els pares també poden patir-la, per un procediment 
similar). 

Pel parásit, aquesta situació és també molt desaventatjosa, jaque l'home 
s'interposa en el seu cicle normal, jaque l'home no sera mai ingerit per 
l'hoste definitiu i el cicle quedará interromput. 

2) Embrions aquátics: !2Jphvllobotrium latum (tenia del peix, o tenia 
botriocéfala). 

Els ous embrionats (embrió hexacant: presenten tres pare'Jis de ganxos) 
surten a l'exterior amb la femta de l'hoste. Lliures a l'aigua, l'ou 
eclosiona i en resulta una larv_¡¡_coracidi_(amb 3 parells de ganxos, ciliada 
·¡ nedadora; eguival a l'oncosfera). Aquesta és ingerida pel primer hoste 
intermediari (un crustaci), i travessant la paret del digestiu s'instal.Ja 
a la cav ita t corporal com a larva procerco id e amb un organ adhes i u a la 
regió posterior. Aquest procercoide es va nodrint, perO no canvia de forma 
fins que el crustaci és ingerH pel peix (2n. hoste intermediari) i es pot 
instal.lar a la seva cavitat peritoneal i en els seus músculs esqueletics, 
on es transforma en plerocercoide (forma juvenil amb escolex sense 
proglotis ben desenvolupada). 

El plerocercoide ateny l'estat adult quan és ingerit per l'hoste definitiu 
(que pot ser també l'home, entre d'altres), del qual escull el digestiu per 
a fixar-s'hi i anar gemant els anells. 

Com es pot veure, es tracta d'un cicle triheteroxé, que en ocasions pot 
sofrir alteracions a l'intercalar-s'hi hostes d'espera entre l'auténtic 
intermediar! i el definitiu. En els hostes d'espera no es dón cap 
transformació important pel cicle vital del parAsit. 

Cal assenyalar que, abans de coneixer en profunditat aquests cicles, era 
freqüent que el cisticerc (en l'hoste intermediar!) i l'adult (en l'hoste 
definitiu) s'anomenessin com si fossin animals diferents (C.I'_sticercus bovis 
i Taenia saginata, p.e.) 

Naturalment, la viabilitat del cicle dels cestodes depen d'un conjunt de 
factors biOtics i abiotics que determinen la biologia del diferents hostes 
implicats, i del mateix cestode. PerO el percentatge d'exit pot ser molt 
baix (es calcula que nomes 4 ous del milió que diáriament produeix 
Diphyllobothrium latum arriben a produir un adult). Les etapes més sen
sibles són l'ou i la larva coracidi, a l'estar en contacte directe amb 
l'exterior. 
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Fig. 10·3. bt¡uc-tTU~ de Jifacutc~ st·ccioncs rransvn~:de~ de una planaria. A, sc-ccióu J!Hl'rÍ0r a la posición 
Je la !Úin~c. B, ~cccióu a nivd dt: b f:trín~e. C, Sl,'cción pmtcríor a la localiz.tóún d~· IJ t'.~riugc. 

Ag. 7-ZJ. A, l<1rva de Mlillcr (vista lateral}. (Según Kato, 
en Hyman.) 8-D. metamorfosis de la larva de Müller de 
Y ungía aurantiaca. (Según Lang, en Ruppert, E. E., 1978: 
A review o( metamorphosis ofturbellarian larvae. En Chia, 
F. y Rice, M. E. (eds): Settlemé'nt and Metumorphosís of 
Marine lnvertebrate Larvae. Elseivier-North Hollaand 
Biomedical Press. Amsterdam, pág. 73.) E, corte a través 
de la c"ilpsula de un tridád.ido en la que se aprecian tre~ 
embriones embebidos en un sincicio vitelino. (Según Mcts· 
chnikoff, en Hyman.) 
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Flg. 7-22, Mesosroma /ingua con huevos latem~ 

- Conducto ovovitelino 

-Papila pene.ana 

Glándula de cemento 

...... Conducto ovovitelino 
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Flg. 18-1 Clase TURBELARIOS. 'Pianarfa, un gusano de vida libre. A. Rasgos externos. B. Estructura 
general (algo esquemática}. En el lado derecho (superior) se han omitido los testfculos, el 
conducto deferente y partes del tubo digestivo; en el lado izquierdo (Inferior) se han omitido el 
cordón nervioso, las glándulas vitelinas y el oviducto: en la parte anterior Izquierda se muestra 
sólo una pequeña parte del sistema excretor; la faringe está retralda en la cavidad bucal. 
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22.7, Reproducción vtogetativa en 8 
los turbeh¡rios. A. Srenosromum, 
con tre~ individuos juntos forman· 
do una cadena de gemación (intes
¡ono sombreado, aberturas bucales 
ant('riores en cada individuo. V 
bolsas ciliadas sensoriales a los 
lados); B. Regeneración en el 
lriclado Ougesia. Cuanto más 
<Más están situados lo~ fragmen· 

Capa muscular diagonal - - -

lOS JYN'"nO} bien se regeneran. Se 
!lustra 2qvl uno solo de los mu· 
chos tipos de experimentos. C. 

Capa muscular circular ----
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Reg~neración de la cabeza en el 
turbela;io Oendrocoelum (según 
Lu~J. So se hiende la cabeza de la 
planaría v se impide que los tóbu· 
los as{ formados se junten, cada 
uno de ellos se convierte en una 
cobeza completa. 
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Fig. 18·8 Clase TREMATODOS. Duela del_higado del cOrdero, Fase/ola hepatlca. A. Sistema excre
tor; B. Sistema digestivo; ambos de tamaño natural. C. Sfstema reproductor visto ventralmente y au. 
mentado; el sistema digestivo sólo se ha representado en el extremo anterior. {Modificado de 
Sommer y Landols, 1880.) 
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Fig. 186. Diversas formas de adultos de Digenéticos. A, distoma (la forma 
más común con dos ventosas normales}; B. monostoma (carecen de ventosa 
ventral}¡ C, anfistoma (con ventosa terminal y posterior): D, gasterostoma 
(con ventosa oral en la mitad del cuerpo, con una "pseudoventosa" en el 
extremo anterior y sin ventosa ventral); E, peciolado (completamente en 
la parte anterior del cuerpo sobresaliendo de su base, la ventosa ventral es 
pequeña, tienen órgano tribocítico, atrio genital terminal y posterior); F. 
esquistosoma (sex.os separados, el macho retiene a la hembra en un surco 

ventral ginocoforal). 

__ V, Ant. 
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TREMATcbES 
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Fig. 10·4. C/e>norchis, la duela dd hlg:~do dd hombre. 

O. Exc._. 

A B 
FtG. 6.Ih. Organisation schCmatique des TrCmatodes digénCtiques (d'aprt:s Benham). 

-~-:~u~ digestif e_t systC~e n~rveux; B.: Appareil excréteur et ventouses; C.: Appareil génital. 
B. hllU<..h<.. · ~· lnt · hlanchc l!ll<..':-tmak: Cl. : L·loaqw:. Cl. Dl.'f. ·<..:anal dél"ér<..'nl: Cl. Fxc :canal cxcrt·tcur. 
Cl. La u: ... ·:: (anal d~· L~ur ... ·r: ( l \iL :canal\ itdlo);!éllL': Fo. T ... ·~ t. : follicuk te~!it·ulair.._·: Ge.l. C.._·r. : !,!<lll· 

ghon:. <.."l.'t"chrmJI.':-.: ( 1 1. \ 11.: glal~~k \ lt<..'lk1_gén ... ·: Oc .. ü .. ·~nphagc: O. E.\.c.: orífice excrétl.'ur; Üot.; OOI) pe. 
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Flg. 18-9 Ciclo biológico de la duela del hígado del cordero, Fase/ola hepatlca; fases larvarias, 
aproximadamente x 90; el caracol aproximadamente de tamaño natural. (Detalles de Thomas, 1883.} 

Esporoquiste Aedia 

Adulto de O. sinensis 

Metacercaria 
desenquisttlfldose 

Quiste 

Consumo de pescado infectado 
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Life history of Schiswsomo mansoní. 
Thc CJ.!f' {1) is ~hed from the human 
ho~t. with fecal mauer. The eg¡; h;nche~ 
(2) m frc~hw,¡¡ter, and the free-swim
ming ciliated miracidium (3) 
is anracted lo snails. The miracidium 
rene1ratc5 a ~nail. sheds it~ cilia. and 
turm into a sporocy~t (4). The orip:i
nal sporocyst produces more $poro
cysts (5), which produce cercarías. 
The cercaría escapes imo the water (6) 
and borcs into the ~kir. of the human 
host. The adull worm~ (7) lin: in the 
\eins of the intestine for wars. The 
species of ~nail identifies this scene as 
Puerto Rico. (Bascd parth· on Faust 
and Hoffman) -

primer hospedero intermediario 

4. 

miracidium 
hatching 

Stages of a human schistosome. 
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UNA PROGLOTIDE 

una proglótide de la tenia del cerdo, Taenla sollum. 
Cl.i! ,d' 

F1u. 6.19. ~: Coupc transversale du parenchyme cortical d'une larve de Ligula íntestinalís 
(d'aprCs Blochmann) :@: Disposition schCmatique du systCme nerveux d'un Ténia ;©: Anatomíe 
d'un proglottis de Taenia saginata ;@: Cucurbitain de T. saginata. An. Tr. : anastomose transverse: 
Ce.· Ant. : ccrcle antérieur ; Ce. Post. : cercle postérieur: C. Cal. : concrétion calcaire ; Cl. Def. : 
canal déférent ; Cl. Exc. : canal excréteur ; Cl ~f\) Res. : canaux mále et femelle résiduels ; Co. D. : 
cordon dorsal ; Co. L. : cordon latéral ; Co. V. : cordon ventral ; C. S. : cellule sensorielle ; C. Ss. Cut. : 
cellule sous-cuticulaire ; Cut. : cuticule ; Ggl. Cer. : ganglions cérébro'fdes ; Ggl. D. : ganglion dorsal ; 
Ggl. V. ; ganglion ventral : Gl. Mehlis : glandes de Mehlis ; M. B. : membranc basf!.le ; M. C. : 
musclcs circulaircs ; M. D. V. : ínuscles dorso~ventraux ; M. L. : muscles longitudinaux ; M. L. Ss. 
Cut. : muscles longitudinaux sous~cuticulaircs ; M y. : myoblaste; N. : ncrf; O. G. : orifice génital ; 
Ov. : ovaire; P. Ci. : poche du cirre ; Pr. N. : protonéphridie :Test. : testicule: U t. : utérus ; V. : 
ventouse ; V ag. : vagin : Vit. : viLcUogCne. 
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198 APARELL RE 
PRODUCTOR deis cesto· 
des. A da/t. orgamu,1ció de 
l'apare/1 reproductor (mas· 
culf. a /'esquerra; ferneni a 
la dreta) en els proglot1s A 
ba1x. dl!'lnhuc1ó d('l!' c)r. 
gans reproductor~ en pro· 
glOtiS m¡¡dures en tr('S C.l· 
So$: 01nhylloboth• um la· 
tum fA) Moniclia t>~oans¡¡ 
/BJ 1 en un lelrafd·hd (C) 
Hom !Ja md1Cat er ('{ d1· 
buix: 1 tes tic/os. 2 conduc· 
le eferenl. 3 vesicu.';; sem1· 
na/ mlern,?. 4 0-"()('rm,duc· 
te. 5 Vf.>.Sicula sernm.JI ex
terna. 6 bossa del c,rrus. 7 
Clrrus. 8 ovans, 9 út('r. 10 
foJ.Iicles v11ef.lins. 1 1 con· 
duele Vl(ef./( 1 2 qljndul¡:¡ de 
Me/1/15 al voltani d(' l'oo/lfJ, 
13 receplac/e Sf'rr!'fl81. 14 
vagina. 15 porus .ae,,ral. 16 
porus urer( 17 al,;,.,dules 
intorproglotJdumef: 
{Dibuix: 81opunt. a oart:r de 
fon/s d1verses/ 
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FH;. 7/l.~T~niu. 

1 9 6 ESTRUCTURA 
DEL TEGUMENT deis ces· 
todes 1 lamlfla basal, 
2 ponr c,wplasmtJ¡ic, 3 ml· 
crovellostrals. 4 apex e/ec
uodens de: Jes microve/Josi· 
1a1s, 5 músculs longlludi· 
nals. 6 muscu/s circu/ars, 

· 7 mtcrorúbul. 8 acumu· 
lac10ns de /iptds. 9 nuclt. 
1 O reltc/e endoplasmfllic. 
11 n111ocondn, 12 granuls 
de g/,coa~n. 13 apare// de 
Golgi. 14 vesícula. 
{D1bwx: Biopunt. a panir de 
fonts diversesj 
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Fig. 11 Escolex de Tenia 
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Ag. 7·l5, E.scólc-ces de tres tenias en lo~ que se aprecian las cuatro ventosas principal~ o estructuras adh~ivas de tipo 
•t"nto~a. las pequeñas ventosas secundarias y los ganchos: A, Taenia. (SegUn SoUihwell.) B, Myzophyllobothrium. (Según 
Shipky y Hornelt.) C, Acanrhoborhrium: (Según Southwell.) 

tegumento 

parénquima 

células secretoras 
del tegumento 

capa muscular 

1 excretor longnudinal 

testiculos residuales 

'coú''"'"n transversal 

músculo dorsoventral 

cápsulas de huevos que 
contienen embriones 

fibras musculares longitudinales 

Fig. 8 Taenia, proglótide grávida, corte transversal (según Freeman et al., 1982) 
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F1c. 83.-Duarro/W de la Tfnifl o:rmada. 

l'ro¡.:!o!Hh· 
¡lhlVIdt> 

Figura 11-18 

Edn~~<.>fOUIH .~rauulvsu;, teni.t del perro, que 
pude ~··r pdi¡;rm..a p.ara. d hombre. A, qui~tC' 
hid;Hi.lico completo" euconuaJo en d ¡;an..ado 
bovino, ovejas, cerdo. y, ~ ve..: e~. en d 
hombre; produce la enf.:rmedold lud.atidic~. El 
hómbrC" .adyuic:re la enfermedad por t~lu de 
higiene en su rel.J.ción con perros. Cuandu lo1 
huevos son in¡;eridos, las b.rva~ libt-r;u.Los s.c: 
enqui~t..m, por lo ¡;encul. en d hig;~Jo, lo; 
pulmolle> y ouos órg:mo~. La!. t·ap>ula, qu.: 
couti,·neu e..coliccs " furm.an <'11 la <.:apa 
iutcma de cula qui~te. El qui:.r•· crece 
des:~rroH~ndo ocro1 <.jUÍ>te~ con c~p>ui.t>. 
Pueden crecer Juume aúcr.., h~>t.a Jlcaru;~.r el 
tau¡allu J<· UILl pelota de b~louce.to, h.acienJo 
1\l'Coaria );¡, ciru¡;i~. H, el Jduho vive en el 
IJ\I<.'~tino dd perro o de otro CJrnivuro. 

.SE:iL_A 
hierba conta~~~d~.,.·~~-~··· ~ ...- proglótide grávido 

huevos, ingerida por la vaca huevo que contiene la 
oncosfera len heces) 

Fig. 7 Ciclo vital de la solitaria del buey, Taeniarhynchus sagínata. 
La solitaria utiliza al hospedador intermediario (vaca) solamente para 
la diseminación (como quistes en la carne) y lleva a cabo toda la 
reproducción, asexual (estrobilación) y sexual, en el interior del 

tracto intestinal del hospedador definitivo (hombre). 

eerlv 
embry 
¡"n "'ll~ 

Uf e history of the broad fish tapeworm, Diphyl/obothrium latum. The 
adult of chis spccies occurs in a variety of fish-eating mammals, inc!uding 
humans. Pikes and other carnivorou$ fre~hwater fishes are i111crmediatc 
h""~· Micro~copic stages from ear\y cmhryo in egg to procercoid are ~hown 
m cirdc,. 1Modificd aftcr v<~riou~ ~ourccs) 


