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Tema 10. Pseudocelomats. Curs 1994-95 

En els Pseudocelomats existeix cavitat corporal (no són mass1ssos 
com els acelomats), pero aquest.a cav:i.tat general correspon al 
blastocel embrionari, que ocupa l'espa:i. entre el budell i la paret 
del cos~ Com que fa les funcions del celoma sense ser-ho, 
s'anomena pseudocel., 

E:n el pseudocel h:i. ha masses 
presenten cavitat celomica al 
blastocel és la limfa. 

mesodCrm.iques disperses, que 
seu interior. E:l líquid 

no 
del 

Els animals pseudocelomats són vermiformes ( cos tou, allargat, 
sense potes), de simet.ria bilateral i protostomats. Segurament amb 
el terme psedocelomat s'engloben una serie de grups polifiletics, 
que són Hotífers, Quinorrincs, Nematodos, Nematomorfes, 
Acantocefals i Endoproctes. Segurament també ho són Priapúlids i 
Loricífers. 

'I'ot i la d:i.spar.i tat de grups, aquests presenten alguns trets 
comuns: 

- El seu esquema corporal corres pon al "tub dins d' un tub", el 
digestiu dins el cos. El digestiu, a diferencia dels acelomats, té 
dos orificis, un d'entrada (boca) i un de sortida (anus). 

Simplificació de les estructures internes, ja que manca el 
respiratori i el circulatori 

- Tenen segmentació espiral, amb desenvolupament di recte, tot i 
que els cicles vitals poden ser complexos. 

- La paret corporal és sincitial, i poden sofrir mudes 

El cos esta format per un nombre fix de cel.lules o nuclis. 
Moltes vegades aquest nombre ja és fix en el moment del naixement, 
i l 'increment de talla només es pot aconseguir per hipertrofia 
cel.lular. Altres vegades, el nounat incrementa una mica el nombre 
de cél.lules a les etapes juvenils (hiperplasia), pero l'increment 
de talla s'aconsegueix per hipertrofia 

De tots els grups, estudiarem el dels Nematodes 
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pJ:¡ylum_l'l_emat_odes (el seu nom aludeix a 1 'aspecto filamentós) 

És el grup més ampli i represent.at.iu dels pseudocelomat, amb més 
de 500.000 esp~cies. Ocupen tata classe d'h~bitats: aigües dolces, 
marines, sbl, a qualsevol latitud i qualsevol alqada. 

N'hi ha de vida lliure, que són 
parasi ts ( causants de nombrases 
són plagues pels vegetals. Un 

mal coneguts, i n'hi ha mol.ts de 
malal·ties greus), i n'hi ha que 

factor que pot haver influi t en 
aquesta circumstancia és que els de vida lliure acostumen a ser 
microscbpics ( inferiors a 2, 5 mm) , mentre que els par~sits poden 
fer diversos metre_s de .llargada_. El cos és allargat i afilat pels 
dos extrems f d.o. Y e¿,;_, e\ V \!-.~' \la-

Per altra banda, moltes de les seves esp~cim> són cosmopolites, 
transportados per petits fragments de llot o fang que poden quedar 
adherits arreu. 

Un dels trets a recordar del Phylum és la seva monoton.ia 
estructural. Tots responen a un patró mol t concret, amb m.inimes 
variacions. El seu ~xit, al revés que passa en altre grups 
animals, no res pon a una di versificació estructural, sinó a un 
patró que ha t.ingut ~xit. Un dels factors d'aguest ~xit ha estat 
sens dubte la se va cutícula, complexa, que presenta t. res capes: 

- exterior: semblant a la queratina. Fa anells 
- mitja: fibres esponjases, que pot mancar 
- interior: fibres de col.lagen, ja sigui estriat o laminat 

La textura d'aquesta cutícula varia molt, i pot ser llisa o 
recoberta de sedes sensorials. Pot ser anellada o estriada, o bé 
amb tubercles o puntuacions. La cutícula es renova durant les 
etapes juvenils, per mitjá de mudes. Aquesta cutícula, juntament 
amb 1 'alta pressió de la ca vi tat del cos, són básics per a la 
locomoció del nematodo. 

y¡o(A í e¡ lACkcle--
s t d 1 t ' 1 hl' h l'h' d . / . 't' ] lt o a e a cu lCU a a .1.po ermls, s.1nc1 .la . en mo es 
esp~cies. No és continua, sinó que en secció transversal s'observa 
gue fa uns cordons longi tudinals: un de ventral, un de dorsal i 
dos de laterals. Pels laterala corren els túbuls excretors, i pels 
medials, el nervis dorsal i ventral. 

Per sota mateix de la cutícula, fora de la locali tzació de la 
hipodermis, se sitúa la musculatura, longitudinal, que es disposa 
en 4 bandes: dos dorsolaterals i dos ventrolaterals. Cada banda 
esta formada per 1 'amalgama de c~l.lules musculars amb les fibres 
contractils cap a la cara interna de la paret corporal i el nucli 
cap al pseudoceloma. No hi ha mai músculs circulars. 
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És interessant assenyalar que els nematodos 
en principi congruent amb la presencia 
situació semblant succeeix als artrbpodes. 

manquen de cilis, 
d'una cutícula. 

cosa 
Una 

Quant a l'organització 
ci.rculatori i respiratori, 

interna (recordar que manquen 
com tots els pseudocelomats) 

de 

1) La cavitat corpo~al és. ampl-ia 1. i est~ .. reblert~a 
sense cel.lules que hl flot1n. L i\ YJ•V-A (v: f' \7" 01 o.J!/<", 
,\r, ,1\(h h! { Q·oe)\ (JJ v. v: a.- oJ.n o\ "'; ~ c.J/1 

d'una limta 

ti'' 5'$..10 1 1 

2) El digest.i.u consta de boca, envoltada per llav.i.s amb papiles i 
sedes sensorials. A continuació segueix la cavitat bucal 
(assenyalar la diferencia entre boca i cavitat bucal), revestida 
de cuticula. Les característiques de la cavitat bucal es 
relacionen amb el regim aliment.ari del nematode, i s'utilitzen en 
la classi.ficació. La faringe, musculosa, segrega enzims 
exodigestius. 'ré típicament una secció trinagular. As segura el pas 
de l'aliment cap al budell. El budell llarg, amb una viüvula a 
cada extrem. La digestió comenQa sent extracel.lular i acaba sent 
intracel.lular. A continuació del budell hi ha el rect.e, que en el 
mascle desemboca en una cloaca on també aboca 1 'aparell 
reproductor. L' orifici cloacal (mascles) o l 'anus ( femelles) és 
subterminal. 

3) L'aparell excretor pot constar únicament d'una o dues cel.lues 
("renettes") (cas primitiu), o bé constar ademés d'un sistema de 
túbuls excretors. A vegades l'excretor pot mancar completament. Hi 
ha un única por excretor, de locali tzació anterior. Les cél.lules 
"renet·te" no són protonefridials, sinó que ten en una al tra 
morfología. 

4) L'aparell reproductor ocupa la major part de la cavitat 
interna. Són animals unisexuals, amb un escassisim dimorfisme 
sexual, reduit a les peces genitals, i a la mida global de 
l'individu: els mascles són més petits que les temelles. Acostuma 
a haver-hi un parell d'ovaris o un parell de testicles, perb a 
vegades la gbnada és única. El mascle presenta unes espícules 
copuladores, que a vegades poden ser dirigides per unes peces 
especials, el gubernacle. És curiós assenyalar que els 
espermatozoides dels nematodes manquen de flagel, i tenen una 
apariencia amiboidea. 

L'aparell masculí conté vesícula seminal i glandules prostatiques. 

L' aparell femení presenta úter i vagina. 
receptacle seminal, com a magatzem de la 
secretor de la closca de l'ou. 

L'úter 
posta 

5) El 
zona 

sistema nerv1os 
cefalica. Els 

i sensorial es concentren 
elements sensorials són 

funciona com a 
i com a teixi t 

sobre tot a la 
mecanoreceptors, 
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quimioreceptos i 
diferents. Uns dels 

fotoreceptors, i poden adoptar morfologies 
més tipics són les fosetes sensorials: 

que es poden localitzar al cap o a la cua. 

El sistema nerviós prbpiament dit 
periesofAgica, de la qual en surten nervis 
ventrals cap endavant i cap endarrera, que 
cordons longitudinals epidérmics. 

consta d'una anella 
longitudinals dorsals i 
d.iscorren per dins dels 

6) A l'extrem caudal, hi ha una glandula (espinereta) que combina 
secrecions adhesivos i desadhesives. 

Els nematodos presenten una extraordinaria adaptabi.l ita t a 
seus cid.es 
múl·tiples 
la 'I'erra 

múltiples circumstAncies, i a.ixb queda reflectit en els 
vitals, els diversos mecanismos alimentaris i els 
habitats que ocupen. S'ha arribat a dir que si 
desaparegués, la seva sombra quedaría en la localització dels 
nematodos. 

La locomoció esta condicionada per la cutícula rígida, per la 
falta de musculatura circular (que faria d'antagonista a la 
musculatura longitudinal: introduir el concept.e de músculs 
antagbnics) , la manca de cilis i 1 'alta pressió dels liquids dins 
de la cavitat corporal. L'eficacia del desplac;::ament en un nematodo 
depén d'una superficie rígida (parets d'una escletxa, tensió 
superficial de l'aigua), contra la qual es fa eficac;:: la contracció 
alterna del músculs longitudinals. La tensió de la cutícula rígida 
i 1 'alta presslo interna produeixen l 'efecto de retorn coro una 
molla cap a la posició inicial. 

La reproducció acostuma a ser sexual. Després de la copula, amb 
fecundació interna, la femella forma els ous, envoltats per 
cobertes dures i resistens. La segmentació no és espiral ni 
radial, sinó que segueix un patró caracteristic del grup. Aixb si, 
és una segmentació altament determinada, en la qual la línia 
germinal es defineix en estadis embriológics molt inicials. Aixb 
ha fet que s 'hagin prés coro a material d' experimentació 
embriologica. 
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El desenvolupament pos·tembrioari és di recte (de 1 'o u en surten 
petits nematodos), amb fases juvenils que sufreixen quatre nudos 
de la seva cutícula. L'única diferéncia entre adults i juvenils es 
refereix a les estructures reproductores, encara immadures~ 

A veqades, 
incubació i 
de l'úter. 

pero, els nematodos podc~n ser 
protecció de la posta fins a estadis 

ovovivípers, 
més avanc;ats 

per 
dins 

La reproducció també pot ocórrer per part.enogenesi, a partir 
d'bvuls no fecundats (explicar). 

N'hi ha de vida lLim~e, que poden ser micrbfags (bacteris) o 
macrbfags (altres nematodos, p.e.). En aquest darrer cas, la 
cavitat bucal esta armada (dents i mandibules). Altres s'alimenten 
de matéria orgánica en descomposició. 

Altres s'alimenten de fluids, que absorbeixen amb ajuda de la 
farigne suct.ora, a través d'un estilet. L'oriqen del fluid és 
vegetal, i en aquest cas poden interferir en els conreus i 
constituir-se en plaques. Es consideren fitoparasits. La seva 
localització pot ser dins del vegetal (ectoparásits) o dins dels 
seus teixits (endoparásits) 

Hi ha molt nematodos que són zooparásits, utilitzants hostes molt 
diferents. Sempre es tracta d'endozooparásits. 

Cal remarcar 
metabolismo 

que, 
de 

com 
les 

passa a 
formes 

zooparasites) és anaerobic. 

molts trematodes i cestodes, 
endoparasites (fitoparasites 

el 
o 

Els cicles vitals poden arribar a ser extremadament complexos, de 
manera que s 'al ternin fases lliures ( juvenils o adul ts) i fases 
parásitos (juvenils o adults), fases fitoparásites (juvenils o 
adults) i fases zooparásites (juvenils o adults), presencia d'un o 
dos hostes (aleshores n'hi ha un de definitiu i un 
d'intermediari), etc. 

Nemátodes d'interes medie 

Moltes vegades l'hoste definitiu (o únic) afectat pel nematodo és 
l'home, en el qual poden localitzar-se en diferents punts del cos. 

citarem 
afectar 

alguns exemples 
diferents regions 

de nemat.odes 
del cos. 

antropbfils, que poden 
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1) Amb un ónic hoste: 

El grau de complicació del cicle d'aquests parAsits és variable. 

Cicles senzills: 

1.1.) Oxi.urus: són els t:.í.pics cucs dels nens. Els adult.s al budell 
gros i a l'apéndiz. A la nit, les femelles surten per l'ori.fici 
anal i ponen ous els ous al vol tant d' aquesta zona, produint una 
coissor anal gue indueix la reinfestació del propi host.e, per 
ingestió dels ous. La primera vegada la infecció es produeix per 
contacte amb ous presents al terra. Els ous ingerits desclosen a 
ni vell del budell prim i maduren al budell gros, instal.lant-s~l 

després a les seves ubicacions caracteristiques. 

o Y\ u\ S 

1.2.) Ascari.s: Són també parasits intestinals, que s'alimenten del 
contingut intestinal del seu únic hoste. Un dels més tipics és 
Ar;¡_c:;_arie_ __ l_umbricoidS)J? (fins a 50 cm.). Els ous, expulsats amb la 
femta, poden ser viables fins al cap de 10 anys d'haver abandonat 
l'hoste. 

Ara bé, dins de l 'hoste el nematode fa un llarg recorregut: els 
ous ingerits accidentalment generen petits juvenils gue atravessen 
les parets intestinals i van a parar als vasos sanguinis. Fan 
servir el torrent circulatori com a medi de transport fins al cor 
i després als pulmons. Aqui esquincen els alveols pulmonars, per 
entrar a la traquea, per on pugen, fins a la faringe. A la faringe 
són deglutits i passen a l'estómac i el budell, on maduren fins a 
adul ts. Els ous produi ts per reproducció sexual són expulsats amb 
la femta. 

Si la infestació intestinal és greu, pot provocar com a minim una 
obstrucció intestinal, i fins i tot una perforació intestinal 
(peritonitis). 
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1. 3.) Uncináries: Es locali tzan als vasos sanguinis del sis·tema 
digestiu. És una afecció que provoca hemorragies en prop de 400 
milions de persones. Genere Ancylostoma. 

La infestació es produeix quan els nemátodes joves perforc~n la 
pell i es fiquen als vasos sanguinis, per on circulen fins al 
budell. Allá perforen la paret intestinal i xuclen sang. 
Atravessen la paret intestinal i fan un circuit semblant a Ascaris 
( cor, pulmons, faringe, tráquea) per retornar al budell i 
metamorfosar-se en adul ts, que pondran ous que surtiran amb la 
femta. 

Les conseqüencies 
creixement i un 
sangjdia. No són 
sangjdia). 

poden ser fins i tot anemia, retardament en el 
debilitament general (1 uncinária: 0,6 ml 
rares infeccions amb lOO uncináries: 60 ml 

1.4.) Oncocercosis: amb un 
d'un nemátode causant de 
milions de persones). 

cicle semblant als anteriors, es tracta 
ceguesa: causa principal al món ( 40 

1.4.) Trichinella spíralis: és la causant de la triquinosi. 

L'hoste original és el pare. 

Els músculs d'un animal infectat estan plens de quistes, que 
provoquen una calcificació del teixit. Quan es menja carn 
contaminada, els quists es redissolen i generen els adults, que 
s'aparellen al budell. La femella fecundada atravessa la paret del 
budell prim i s 'instal .la. Pon els ous, d 'on en surten peti ts 
juvenils que, amb la circulació sanguínia o limfática, arriben als 



músculs, on s'enquisten. El cicle queda aturat fins que la carn és 
ingerida. 

si és 1 'home qui 
mateixa situació, 
interromp el cicle. 

es menja 
que pel 

la carn contaminada, es produeix la 
parasit és desaventat.josa perque 

La triqu.i.nos.i. pot afectar també a qossos o altres carnívors 

2) Amb dos hoste: un de definitiu (l'home) i un d'intermediari 

2 .1.) Filariosi: és una mal al tia que provoca la inflamació dels 
vasos limfátics, perque aquests es troben envai ts pels nemátodes, 
provocant l'elefantiasi. Sota aquest nom s'engloben 8 especies de 
nemátodes, tf.piques de zones tropicals, que afecten a uns 250 

milions de persones. Juntament amb la malaria i l'esquistosomiasi, 
són de les malalties més infeccionses més importants del planeta. 

L'home adquireix les microfiláries per mediació d'un vector o 
hoste intermediar i, que pot ser un mosqui t, una mosca o una puQa 
( tots insectes hematófags). El mosqui t infectat, al picar, 
tranfereix les microfiláries, que en l'home 
adults corresponents, que al bloquejar 
provoquen acúmuls de limfa, sobre tot a les 
elefantiasi. 

es transformen en els 
els vasos limfátics 
extremitats inferiors: 

Els adul ts es reprodueixen sexualment, i dels ous en surt.en 
microfiláries que van infestant els vasos sanguinis o els fluids 
tissulars. És interessant d 'assenyalar que la migració de les 
microfiláries dels vasos limfátics als sanguinis superficials es 
fa de manera regular i sincrónica amb l'activitat del vector (fins 
i tot. és possible veure les filáries per transparencia per sota de 
la pell) 

Quan el mosquit pica una persona afectada, adquireix els nemátodes 
(les microfiláries), que creixen i es desenvolupen en els músculs 
toracis. Completada aquesta etapa, es desplacen fins a les peces 
bucals, a punt per a infestar una altra persona. 

Una de les especies més tf.piques: Wuchereria bancrofti 

No només 1 'home pateix la filariosi, sinó també els gossos, les 
guilles, els llops (pero els símptomes no són d' elefantiasi, ja 
que les filáries s'intal.len en vísceres: cor, etc.). L'agent 
causant és la Dirofi.laria. L'erradicació de la malaltia s'-ha 
d'intentar destruint els hábitats dels vectors (mosquits). 

Val a dir que molt.s nemátodes són beneficiosos com a reciclador de 
materia, i com a medis de lluita contra artrópodes plaga en els 
quals desenvolupen part del seu cicle. 
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Strucrure of the nematode cutícle. The cuticle 
..:onsists of an outer striated Jayer. an inner homogeneous layer 
~.lllld ~ complex of fibrous layers (after Clark. 1964). 
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. . The mechan.ism ofthe nematode pharyngeal pum p. 
fhe radms of the amenor pharynx is much smailer than that 
ofthe posterior pharynx. The val ve at rhe posterior is dosed 
when. dilation of the pharynx occurs. Consequently Jiquid 
flows mto the anterior pharynx. When the pharvnx comracts 
the posterior val veis open and liquid ftows backward beca use 
of the greater radius of the posreriorpharynx (after Croll & 
Manhews) I97i). 
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. A generalized scheme showing differem types of 
sense organs found in nematodes. N' o single species is known 
w ha\'e all of these (after Croll & .\latthews. 1977'·. 



Thc general stntc_ture uf a ncmatodc based on the parasitic gcnus Rhahditis aJa (cmale; .b a :nale. 
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A, extremo posterior del macho de Pseudocella. {Modificado de Hope,) B~F, representación esquematica del 
comportamiento sexual del nematodo marino Chromadorita tenuis. El extremo aguzado del macho es el posterior, en el 
cual están el orificio Cloacal y la espícula peneana. Las flechas indican los movimientos del macho. B, macho atraído por la 
feromona de la hembra. _e y D, macho al aproximarse a la hembra y comenzar a enrollarla con·su extremo poSterior curvo. 
E y F, extremo posterior del macho enrollado en torno a la hembra hasta que las setas Peneailas hac~n cont:icto. con el go
noporo femenino (mitad del cuerpo). Es probable que las setas sensoriales ubicadas delante de la cloaca del macho ayuden 

·en e! Próceso de orientación. (De Jensen, P., I982: Repi'Odúttive behaviour of the free·living marine nematGde Chromado~ 
rita tenuis. Mar. Eco/. Próg. Ser., 10:89~95.) · 



Diagram of the transmission cycle of lymphatic filaría! parasites. 

Microfilariae grow and 
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In mosqu1to 
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