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Tema 12. Celomados. Conceptos generales. 

El ce.loma es una eavidad seeundaria del euerpo rodeada 
eompletamente por tejido epiteliaL mesodérmico (mesotelio) en el 
que se distinguen dos partes: la externa o eapa parietal (capa 
somátiea) que se asocia .íntimamente a la parte interna de la 
pared corporal de Metazoo formando el peritoneo parietal y la 
interna o capa viseeral (capa esplácniea) que se une a la pared 
del tubo digestivo y a las demás vísceras formando el peritoneo 
visceral. De esta manera, los diferentes órganos del animal están 
sujetos a la pared corporal gracias a los mesenterios que 
conectan el mesodermo parietal y el visceral, 

El espacio celómico está ocupado por un fl'uido con moléculas 
orgánicas y en ocasior1es por elementos celulares o celomocitos 
con variadas funciones. 

Todos los metazoos celomados son de origen bilateralmente 
simétricos y triblásticos. 

Funciones del celoma: 
*Como primitivo mecanismo de transporte: frecuentemente el 

mesotelio dispone de cilios dirigidos hacia el celoma, cuyo 
movimiento provoca la circulación del fluido celómico, 
facilitándose la distribución de las suhRtancias celómicas 
(alimenticia o de desecho), 

*Como v.fa de salida de los gametos a exterior: en celomados 
inferiores, las ganadas se forman asociadas al peritoneo, de modo 
que los gametos al formarse van a eaer al fluido celómico, 
saliendo al exterior por gonoductos o siguiendo Jos conductos 
excretores. 

* Como via excretora: la mayoría de celomados están 
provistos de metanefridios abiertos en el espacio celómico y 
conectados con el exterior mediante diferentes conductos 
excretores. El fluido celómico puede por lo tanto penetrar en el 
tubo nefridial y eliminarse las moléculas nitrogenadas de desecho 
con mayor eficacia. 

*Como esqueleto hidrostático: facilitando el movimiento del 
animal. La contracción de la musculatura .corporal riel animal 
provoca la aplicaeión de una determinada pres1on al fluido 
celómico que se traduee en redistribueión de éste en el interior 
del cuerpo y de resultas diferentes tipos de movimiento. 

Origen del celoma: 
Aunque son varias las teorías que hablan del origen del 

eeloma en los primeros celomados (enterocélica, esquizoeéliea, 
gonocélica, nefrocélica), sólo dos de ellas ocurren en los 
actuales eelomados durante el desarrollo embrionario: 

* origen por esquizocelia: los espacios celómicos aparecen, 
independientemente de cualquier otra estructura orgániea, en el 
interior del mesodermo. El celoma esquizocélieo es caraeterfstieo 
en general de los metazoos protóstomos. 

* origen por enterocelia: el celoma ~e forma a partir de 
evaginaciones de la pared del arquénteron que al final se separan 
de él, El celoma enteroeélieo es propio de los metazoos 
deuteróstomos. 

Grupos de celomados: 
* Grupos de metazoos 

los Equiuroideos, los 
como los Moluscos, los Sipunculoideos, 

Anélidos y los Artrópodos son 



esquizocelomados con una segmentación embrionaria de la modalidad 
espiral más o menos modificada y además de tipo determinado con 
una diferenciación precoz de los blastómeros. Coincide también 
en ellos su protostomia. 

* Otros grupos como Jos Hemicordados, los Equinod<ermos y los 
Cordados son enterocelomados que disponen de segmentación radial 
indeterminada y en los que la boca definitiva del individuo se 
origina de "novo'', siendo por lo tanto deuteróstomos. 

*Grupos como los Foronídeos, los Ectoproctos (Briozoos) y 
los Braquiópodos son eminentemente celomados pero el origen del 
celoma segan una modalidad u otra es hasta el momento incierto, 
por lo que se suelen colocar enmedio de las dos claras líneas 
evolutivas anter•iores. 



Tema 13. Ane1.lids. Curs 1994-95. 

E1s Anel.lids són animals protostoms metameritzats, amb un ce loma 
manifest, que serveixen de prototipus pels grups celomats. Presenten 
simetria bilateral i un aspecte vermiforme. El nom d'anel.lids 
aludeix a la seva organi tzació segmentaría. Actualment compren en 
unes 12.000 especies. 

L'esquema general d'un anel.l.id és: 
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La cav.itat general del cos és el celoma, que esta tab.icat (presenta 
envans) per septes .i mesenteris. Els septes delimiten el ce loma de 
segments consecutius, mentres que els mesenteris separen la mei tat 
celom.ica esquerra de la dreta dins del mateix segment: 
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El celoma esta reblert d'un líquid o fluid celomic, amb c€ll.lules i 
substancies dissoltes. 

Com ja hem dit altres vegades, el celoma proporciona als seus 
posseidors una serie d' avantatges de diferent natural esa, que es 
tradueix en que és entre els celomats on hi ha més diversitat de 
plans corporals. Aquests avantatges són, resumidament, les següents: 

- actúa com un esquelet hidrostatic, per la turgescencia del pro pi 
líquid celomic. L'acció muscular fa pressió sobre el líquid celomic, 
que es redistribueix dins del cos i genera moviment (ja ho veurem en 
detall) 

- permet el transport pel fluid celomic, de substancies ja sigui 
alimentaries com d'excreció. La funció transportadora es veu 
afavorida per la ciliació típica del peri toneu (mesoteli). [Aixo no 
s'entén, perque la propia tabicació del celoma fa necessari un 
sistema circulatori] 

comunica l'interior de l'animal amb l'exterior, per mitja de 
celomiductes, pels quals circulen ja sigui els productes d'excreció 
(nefroductes) o les cel.lules reproductores (gonoductes). 

En els anel.lids, el celoma apareix per esquizocelia, i la formació 
de les vesícules celomiques és concomitant amb l'aparició dels 
segments: 
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Aixo ens permet diferenciar els segments d'un celomat (que 
s' incorporen des del final del cos, per davant de la regió no 
segmentada terminal; aixo fa que els segments més a prop del cap 
siguin els més vells) dels anells d'un acelomat (com la tenia, on 
l'incorporació es feina per darrera el cap, de manera que els 
segments més a prop de la regió cefalica eren els més joves) . 

. (Per altra banda, cal tenir en compte que en qualsevol celomat, per 
· davant del primer segment i per darrera de 1 'últim, trobem sempre 

una regió no metamerica, que rep diferents noms segons els grups. 
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Aquesta regió és no metamerica perque en el seu interior no hi ha 
celoma. 

Passant al cas concret del Phylum Anel.lids, en aquests es 
reconeixen tres Classes: Poliquets, Oligoquets i Hirudinis. 

Poliguets 

Ens serviran de model. Es consideren els anel. lids més primi tius, 
que han generat les al tres dues classes. Compren formes marines, 
majoritariament bentoniques, encara que també n 1 hi ha de pelagiques. 

La regió cefalica esta formada per dues parts, el prostomi (que és 
la regió no segmentaria) i el primer segment del cos, el peristomi. 
El prostomi esta proveit d 1 organs sensorials, com són ara tentacles, 
palps i cirres (tactils) i ulls (en nombre variable); coma mínim hi 
acostuma a ha ver un parell de tentacles i un parell d 1 Ulls. A 
vegades aquests ulls tenen una certa capacitat d 1 enfocar. Igualment 1 

hi ha fossetes quimioreceptores o de 1 1 equilibri. En el peristomi 
s 1 obre la boca. Una característica de la Classe és precisament 
aquesta marcada cefalització. 

A continuació segueix el tronc, amb un nombre variable de segments. 
El cos acaba en un pigidi (no segmentari), en el qual s 1 obre 1 1 anus. 

La secció transversal del cos d 1 un poliquet ens presenta també una 
de les seves característiques més importants: a cada costat 1 els 
segment s 1 allarguen en uns parapodis, generalment subdividits en dos 
munyons. El dorsal és el notopodi, i el ventral el neuropodi. Ambdós 
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presenten pinzells de quetes (=sedes). Aquestes quetes poden ser de 
diferent compos1c1o (siliciques, calcaries), i per la seva 
variabilitat constitueixen un bon criteri de classificació del grup. 
Igualment cadascun dels munyons poden presentar cirres ( expansions 
sensorials). Internament, el par apode manté la seva consistencia 
gracies a una acicula o espina interna, de naturalesa quitinosa. Els 
parapodis són del tot necessaris per la progressió del poliquet dins 
del substracte o del tub en el que viu, ja que els fan servir com a 
potes. Per altra banda, les quetes ajuden a que l'animal quedi 
subjecte dins dels substracte o del tub que li serveix de refugi. 

Aquest model de parapodi és molt generalitzat, i pot sofrir 
múltiples tranformacions: desde perdre algún o tots dos munyons, 
fins a aplanar-se per passar a funcionar coro a branquies, etc. 

'"-.·--'>-<--· /<-
\1 

Aquest tall transversal també ens permet observar la constitució de 
la paret corporal, que esta limitada per una cutícula flexible de 
col.lagena, segregada per l'epidermis. 
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Aquest tegument és prou fi i humit per permetre permetre la 
respiració als seu través. 
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Per al tra banda, com veurem, la presencia d 1 abundosa musculatura 
circular, longitudinal i oblicua és essencial per a la biologia del 
poliquet. 

Organització interna 

Dels sistemes interns, només el digestiu no queda afectat per la 
metameria. 

El tub digestiu presenta anterioment un estomodeu, que és la regió 
més especialitzada. En efecte, a molts poliquets després de la 
cavitat bucal ve una faringe musculosa, que en els poliquets 
depredadors pot estar armada amb denticles i mandibules. Aquesta 
faringe pot evaginar-se, constituint la trompa. 

La resta del digestiu acostuma a estar poc regionalitzada, encara 
que aixo depen del regim alimentari. La part anterior del mesodeu 
(que és endodermica) és secretora d 1 enzims d.igestiu, mentres que la 
part posterior és absorbent. Tot el mesodeu esta envoltat de 
musculatura circular i longitudinal, que contribueix a la progressió 
de l 1 aliment. 

El proctodeu (ectodermic) s 1 obre en un anus terminal al pigidi. 

L 1 alimentació pot ser relativament variada. Hi 
depredadors, pero també n 1 hi ha de sedimentivors, de 
fins i tot de parasits. 

ha poliquets 
filtradors, i 

El sistema circulatori és tancat. La compartimentació del celoma fa 
necessari aquest sistema circulatori, que consta de dos vasos 
principals longitudinals: un de dorsal, contractil, que se 1 n diu cor 
al determinar la impulsió de la sang cap endavant, i un de ventral 
per on la sang va cap endarrera. Aquests vasos corren entre les dues 
lamines mesodermiques del mesenteri. 

A cada segment, el vas dorsal i ventral es tan uni ts per vasos 
laterals i viscerals. 

El grau de capilarització del sistema circulatori és mol t variable. 
Aquesta és maxima a nivell del budell, per a permetre l 1 absorció 
dels productes digerits, a nivell de les superficies respiratories 
(pell dels parapodis, branquies, etc.), i al voltant dels nefridis 
excretors ( per permetre la cessió de productes excretables de la 
sang al nefridi, i la maxima reabsorció de productes aprofitables: 
sals, ions, aigua, etc., en direcció contraria). 

La sang conté diversos pigments, dissolts d.irectament a la sang. 
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Las formas ce lomadas primitivas tenían en cada metámero, com!uctc>s ncfddiale:<; para 

la excred6n, y conductos cel6micos .. principalmente par~ la ~;;did;t de fHmtm:íos sew 
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La respiració va associada a la circulació. S 1 efectúa directament a 
través del tegument 1 a ni vell dels para podes 1 o bé a través de 
branquies 1 que poden ser de dos tipus: cirres modificats del 
parapodes, o bé tentacles del primer segment que adopten un aspecte 
plumós. Aquests tentacles filtren l 1 aigua, i per tant fan 
simultaniament una funció alimentaria i una funció respiratoria. 

L 1 excreció va a carrec de parells de metanefrids. Aquests tenen el 
nefrostoma en un segment i el nefropor en el segment següent. El 
nefroducte pot arribar a ser molt cargolat, i estar envoltat per una 
xarxa capilar més o menys densa. En principi hi ha celomiductes 
exclusius per 1 1 excreció, completament ectodermics 1 i celomiductes 
de les gonades, mesodermics. Pero en la majoria dels casos, els dos 
celomiductes acaben fusionant-se en una única estructura mixta que 
fa ambdues funcions 1 el mixonefridi, del qual el tram proximal és 
mesodermic i el traro distal és ectodermic: 

~ ~~""'0<>''1'\9-~ ¡,ce\~-" w c.ú 

t4 v\4; -~7:4~=-;;:::t~~---=- ú"'<l s --¡-
--~-----~--1 ?- - -----~ 

\A" \~,, 0.; o VV' 'Í u ..'> 

VI.\ í xc®ctl! 7_{J L_ 

('!y+ 

Els mixonefridis filtren el fluid celomic i també reben productes 
excretables de la sang. 

A pesar de tenir un sistema excretor tan desenvolupat, els poliquets 
tenen poca capaci tat d' osmoregulació, i per aixo no s 1 acostumen a 
trobar en els estuaris. Per altra banda cal assenyalar que els 
productes nitrogenats, en forma d 1 amoníac, són evaporats directament 
per la paret del cos. 

El sistema nerviós, hiponeure com en tots els invertebrats, és de 
tipus escaleriforme, amb molta variabilitat sobre el model típic. El 
cervell esta constituit per dos ganglis cerebrals. Darrera 1 1 anella 
periesofagica hi ha els cordons longitudinals units per comissures 
transverses, amb els corresponents parells de ganglis de disposició 
metamerica. En certs casos els cordons longi tudinals són mol t més 
gruixuts de 1 'habitual, i a~xo permet augmentar la veloci tat de 
propagació nerviosa de 20 a 1.000 x. 

si les comissures transverses són mol t curtes, es perd 1' aparenc;:a 
d'escala. 
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Quan a la reproducció, els poliquets són monoics. Les gonades, poc 
diferenciades, són simples acúmuls de cel.lules sexuals que es 
traben al celoma. L 1 evacuació del productes sexuals es pot fer per 
mi tja de celomiductes, de mixonefridis, o directament per 
esquin<;:ament de la paret corporal. Els individus en fase 
reproductora es reconeixen perque el seu cos presenta dues parts: 
una de vegetativa i una de reproductora, on tates les estructures 
han degenerat llevat de les gonades, que ho envaeixen tot. Aquesta 
regió reproductora és dones un simple sac de gametes. A vegades és 
tot el cos que s 1 interessa en la funció reproductora i actúa com a 
sac gametic ( i passada la reproducció 1 1 indi vid u mor) . En certes 
regions, aquests sacs gametics s 1 anomene palolos, i són apreciats 
coma aliment (com si es tractés de caviar). 

En tot e as, la fecundació és externa, i sovint 1 1 exi t reproductiu 
s 1 as segura amb la sincroni tzació de 1 1 alliberament dels productes 
sexuals per part de tots dos sexes. Sovint s 'associa amb fases 
lunars, a les quals els epitocs responen pujant a la superficie del 
mar i alliberant els productes sexuals. 

El desenvolupament és indirecte, per mitja de larva trocofora 
(similar a la dels mol.luscs), la qual en madurar va creixent i 
incorporant segments progressi vament. La larva es metamorfosa en 
adult en caure al fons. 

És notable la capacitat que tenen els poliquets de reproducció 
asexual. Presenten la possibilitat de gemar nous individus a partir 
del progenitor. Les formes de gemació són variades. Igualment, el 
progenitor pot fragmentar-se, i de cada fragment regenerar un 
individu complet. 

Modus de vida 

És important saber que dins els Poliquets hi ha dos formes de vida 
diferents: els poliquets sedentaris i els errants. 

Els errants són els que han servi t de base per a la descripció 
general del grup. Viuen reptant sobre el fons, o bé neden en el si 
de 1 1 aigua amb ajuda dels parapodes (v. transparencia). Als errants 
la segmentació tendeix a ser homonoma 1 amb parapodes ben formats. En 
la locomoció és essencial 1 1 ús dels parapodes (per fixació amb les 
quetes) i la musculatura longitudinal; \1. W?\IJ, syoJ-iuu,o) 

Els sedentaris viuen enterrats als substracte, i 
molt diferents, perque són moltes les maneres de 
de fabricar l 1 allotjament (galeries o tubs) 

adopten morfologies 
poder alimentar-se, 

o d 1 assegurar la 
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salubritat d'aquest allotjament per mitja de la ventilació o de la 
circulació de l'aigua. 

Poden viure dins de galeries, o bé dins de tubs que ells mateixos 
fabriquen de diferents maneres (carbonat de calci, grans de sorra). 
En el primer cas, el poliquet 1' excavació del substractes 
s'aconsegueix fent treballar alternativament la musculatura circular 
i la longitudinal, que al larga o eixampla els metamers 
respectivament, juntament amb la proboscis o trompa excavadora. Els 
segments aixemplats serveixen de punt d'ancoratge, a partir del qual 
s' arrosseguen els restants segment del tronc. Els poliquets 
excavadors no alteren gaire la segmentació homonoma (el cas explicat 
és el de Arenicola) . En aquest cas, al mateix temps que excava 
ingereix les partícules nutrícies que li serveixen d'aliment (?) 

En altres casos, el poliquet presenta tentacles i branquies, que es 
diferencien dels primers segments del tronc, i serveixen per captar 
partícules del substracte de l 'entorn, o per filtrar l' aigua. En 
aquest darrer cas, es respira i es menja al mateix temps. Lo, VCJV1-''I;;~¿t:,c 
>'-oc(J)Gl\Pj(WJ\'>0 fV- é))IA\qc(C\,O\)V~ A.N1. \! <;; w.JGUV> · 
En altres casos, s'observa sovint una tendencia a modificar els 
parapodis de les diferents regions del cos ( cas de Chaetopterus): 
aquests actúen com a ventalls per a assegurar la ventilació que ha 
d'aportar aigua neta per a la respiració, i ajudar a l'evacuació de 
productes d' excreció i defecació. Igualment hi ha parapodis 
especialitzats en la captura de partícules nutri ti ves de l 'aigua 
circulant, englobant-les en mucus que forma boles que després són 
dirigides de nou cap a la boca.( yo"' e\. ().-<--[>) 
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Oligoquets 

Els oligoquets són majoritariament terrestres i d'aigua dol.:;:a, i 
molt pocs són marins. 

A diferencia dels poliquets, la cefalització 
el prostomi és mol t redui t i no presenta 
prenem per exemple un cuc de terra: 

és molt 
organs 

reduYda, ja que 
sensorials. Si 

Aquesta manca de cefalització és congruent amb els habits excavadors 
i la vida més aviat poc activa del cuc de terra. Les galeries les 
fabriquen ingerint la terra i evacuant-la per 1 'anus. En aquest 
trajecte per dins del tub digestiu, n'obtenen l'aliment en forma de 
petites partícules de materia organica. 

En el tronc, és característic del grup la presencia del clitel.le, 
una serie d'anells glandulosos essencials en la reproducció de 
l 'oligoquet. Aquest cli tel pot ser visible només a 1 'epoca de la 
reproducció, o bé permanenment. 

El tall transversal ofereix una altra de les característiques del 
grup: l 'absencia de par apodes. Es manten en, en can vi, les sedes, 
agrupades en dos parells a cada costat. Les sedes, que poden ser tan 
variables com en els poliquets, són accionades directament per 
musculatura, i com en els poliquets, són també essencials en el 
despla.:;:ament de l 'animal al llarg de les galeries que excava sota 
terra. 
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Cal assenyalar que la ca vi tat corporal interna (ce loma) no presenta 
mesenteris, pero sí septest_¡JN< S~v' (U''"'_,,y-,.):/)) . , .¡ ;1' ,j
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La paret del cos, semblant a la dels pol1quets, és pero més mucosa 1 
lubrificada, com a adaptació al medi terrestre ( als poliquets el 
propi medi aquatic ja els protegeix de la dessecació). La humitat de 
la superficie corporal s 'aconsegueix també per exudació directe del 
fluid celomic a través de porus especialitzats. 

Respecte als poliquets, l'organització interna presenta les següents 
diferencies: 

0'~ .k\,Ó~"'-J' i 
- Sistema digestiu: L'estomodeu esta més regionalitzat que J..n els 
poliquets. A continuació de la faringe, els oligoquets ten en un pap 
on l'aliment s'acumula temporalment. L'esofag esta proveit de 
glandules calc.tferes, que segreguen la cal9 ingerida amb la terra 
(acumulen el calci de l'aliment, i després de processar-lo l'esofag 
1 'evacua en forma de calcita). A continuació segueix un pedrer 
triturador. Al mesodeu ( i.ntesti), la superficie dorsal presenta una 
invaginació, amb la finali tat d' augmentar la superficie de contacte 
entre l'aliment i el tub digestiu (ja sigui per a digerir l'aliment 
o absorbir-ne els productes resul tants). Aquesta invagi.nació 
s'anomena tiflosoli. 

- Sistema circulatori i respiració: acorre com en els poliquets. No 
hi ha llocs especiali tzats per a l' intercanvi gaseós, sinó que el 
poden fer per tota la superficie corporal, sempre que aquesta es 
mantingui humida. 

- Sistema excretor: A més dels metanefridis, disposen de l'anomenat 
teixit cloragogen, instal.lat en el solc definit pel tiflosoli.. En 
aquest teixit cloragogen s'acumulen productes derivats del 

metabolisme dels hidrats de carboni ~;,~~~~ .. ,lipids (i . com. 
e S, evacuel') ... ? ) \ (_,\iv~J i'vv; ~.. ~ü (( \ +. e {, de V 1 c,J¡, /""l:, (:.vl.(t':) 

¡(}V\ ~'-Jv,<'Vvv\c;_ t, (;.'\ (..\..I.AA/v\,_0, -iax_,_ ""-.(¡ '\::::lA, 0< v'-\!i,C.(Í ÜJ (·&·~¡. V v · J-ettr .. tv'-1:' f ,J \ 
- Sistema nerviós: La característica més destacable és qúJl:Va· ·ca u~~ . 
de 1 'escassa cefali tzació, el cervell s 'enretira al tercer segment. 
Els principals organs sensorials són nombrosos tubercles 
quimioreceptors dispersos perla pell ( fins a 700jmm2). 

Sistema reproductor i reproducció: Constitueixen una de les 
estructures més complexes del grup. Els oligoquets són monoics amb 
fecundació interna, necessaria per adaptació al medi terrestre. Els 
organs geni tals manten en una disposició metamerica, pero només uns 
pocs segments són fertils, en nombre i disposició variable segons 
els grups. Aquestes variacions s'uti.litzen en sistematica. També 
varien el nombre d'estructures parelles en cada aparell. 
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.- 5/¿ tAl~ ~c:...Jv.' 
A Lumbricus, l 'aparell mascu.lí consta de dos parells de testicles, 

/ 

tres parells de vesícules --;éel.om-iquBs en forma de bossa on madura 
1 'esperma, els embuts ciliats ( 2 parells) amb els corresponents 
espermiductes, i un parell d'orificis genitals. 

L'aparell femeni. consta de dos ovaris amb 
oviductes i el parell d'orificis femenins, 
receptacles seminals o espermateques on s 'acumula 
durant la copula. 

i 
els corresponents 

dos parells de 
!'esperma rebut 

Quant al cli tel. le, esta integrat per 7 segments (del 3 3 al 39) 
carregats de glandules mucoses. El clitel.le té tres funcions: 

durant la copula, 
espermatozoides puguin 
la regió clitelar. 

aportar la mucositat necessaria perqué els 
desplayar-se des de l'orifici masculi. fins a 

- un cop fecundats els ovuls, generar el capoll mucós i quitinós que 
protegira la posta. 

f'Y'O f:,¿j V\.C-

- proporcionar als ous albúmina, 'PolisaGi:u;id +?) que substi tueix la 
manca de reserves vitel.lines dels ovuls. 

Szcv-' 7 
Durant la copula, els animals estan en fase masculina; S'aparellen 
ventralment, capiculats, de manera que el clitel.le d'un es 
correspongui amb les espermateques de 1 'al tre. La cara ventral de 
cada cuc perfila uns soles espermatics, per simple contracció 
muscular, que ajuden a dirigir l'esperma cap a la regió clitel.lar. 
Del clitel.le, l'esperma passa a les espermateques de la parella. 

_~\Un cop fecundat~ J:"~c~pE_O(;i"ll1€lf1_L __ <;,le__ii!dÍ',.'~~~ se_ sepa_:~_f}_· __ _!:!a~_r¡
<?:J-''_ _ els ovul_?)1 -que com en elcas dels esperma:t;<J_ZOl~-~.:_sün transportats ) 
~~~; "~':i:.Ii§~lil-G-1-i-ioel-.~af-A'J:H ·s 1 envolten .. d'un anell (manguitof-mÜcós-;-i 

(!-'' V' (j 
_(;o ,.._,~J~ aquest va corrent cap endavant. Al passar. per les espermateques, 
0"~~¡-l't- aquestes descarreguen l 'esperma acumulat, 1 fecunda els ovuls. El 
1__0C1

' mateix anell mucós pass a per sobre el cap, es tanca pels extrems i 
passa a configurar un capoll on queda protegida la posta. El capoll, 
un cap madura la posta, és atravessat per petits cucs de terra 
recent nascuts, de manera que el desenvolupament és directe. 

En altres especies o generes, hi ha penetració per mitja d'un penis, 
directament a 1' esperma teca. Segons les especies o les condicions 
clima tiques, la reproducció pot ser continuada durant tot 1' any, o 
ocórrer en determinades epoques únicament. 

A més, igual que en el cas dels 
capa9os de reproducció asexual, 
regeneració: de cada fragment es 

poliquets, els oligoquets són molt 
ja que presenten un al t grau de 

pot aconseguir un nou individu. En 
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capa<;:OS···de reproducció asexual, ja que . presenten un alt grau de 
.. re.g.eneració: de cada f:ragment es pot aconseguir un nou individu. En 
experiments controlats, s 'arribat f ins i tot a manten ir una especie 
durant tres anys únicament amb fragmentació experimental. 

Altres aspectes biologics 

L'activitat excavadora dels oligoquets es manifesta en els munts de 
terra que acumulen a fora de les galeries. L'aliment l'aconsegueixen 
de la terra ingerida, pero també de fullaraca que agafen de la 
superficie. L' acti vi tat excavadora és excel.lent per a 1 'aireació 
del sol, i té conseqüencies beneficiases per l'agricultura. Els 
oligoquets d'una Hectarea poden moure 90 Tm en un any. (s'ha 
demostrat la capacitat de recombinació d'horitzons del sol amb 
experiments de sorra i terra). S'ha observat que els juvenils se 
sitúen més superficialment que els adults. 

Quan a condicions ambientals, resiteixen bé l'anoxia, 
sequera. Aixo els restringeix a una activitat nocturna, 
necessitat d'entrar en fases de quiescencia fins que 
condicions d'humitat. 

Les especies 
idicadores de 

d' aigua dol<;:a 
la qualitat de 

poden ser 
l'aigua. 

utilitzades com 

pero no la 
o bé a la 

tornen les 

a especies 
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Hiruqinis 

Els hirudinis, considerats els anel.lids més especial i tzats, 
inclouen especies parasi tes tan conegudes com les sangoneres, pero 
també moltes formes de vida lliure. El medi que més freqüenten és 

l'aigua dol<;:a, pero n'hi ha'1'7~':' ~~'~¿>D::c~~ ~\~r~!,~~,;~s i de marines. 

Presenten un pla d' organi tzació caracteristic. És tipic que el cos 
presenta un nombre fix de segments (normalment 33 més el prostomi )<'2/-j 
La cefalització és inexistent, pero la regió anterior ve marcada per 
una ventosa oral. També hi ha una ventosa posterior. Totes dues són 
necessaries com a punt de fixació durant la locomoció (que és .a 
pams), o bé per fixar-se a l'hoste en cas de formes parasites.! Aqui, 

1 al contrari del ql.le hem vist a poliquefs i 6ligoquets, ei mo~iment 
\no depi:m del celoma i el fluid ce_J,(¡mJc, sino de la musculatura 
¡parietal. 
l ................... . 

Prenent per model 
medicina) : 

Hirudo officinalis (la sangonera utilitzada 
1"'-' (]• 

1 (), y{ lf"-"\ 

Y) o· 0- ,ya,.Q 

'~, '¡ 
\ 1 . \ 1 . 
. \ 

V \ \ 
. 1 

\) 

1 / -,\¡(A (1UJ> 

!, 
y e v -h)J o_ (f' :; 

en 

La ventosa oral correspon a la fusió del prostomi més els 5 primers 
segments del cos. El tronc ( segments 6 a 26) presenta cli tel.le 
(segments 10-11), en general poc visible. La ventosa posterior és la 
fusió dels segments 27 a 33. 

Externament, el cos presenta una anellació sencundaria superposada a 
la veritable metamerització. El nombre d'anells externs per cadascún 
dels veritables segments varia segons la regió del cos i segons les 
especies. Val a dir que l'anellació secundaria és superficial, i per 
tant no afecta a la disposició del organs interns. 
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En el tall transversal podem observar que la secció és aplanada, i 
que no ten en parapodis, ni sedes ni septes, encara que aques ts es 
presenten en les etapes embrion~i~s. Per tant, el celoma esta 
modificat secundariament, manca de metameria, i queda reduit 
únicament a quatre canals pels que circula el liquid circulatori. A 
més, als hirudinis hi ha tendencia a que el celoma quedi obliterat 
per parenquima. · . ("N'-"~Q i1 

L· ·~eX 

c:tzf~ ·· ,'\, - Á , ) o 

¿/?~8=~}~~{<~~~\/ (;:~: ·~\h lAA~QV-

1~ :,.._:Jc. . ; .. ·- <FA\f');C , C.fJ\ 

f ~"t/· J··....,_~~-) . .· .. \·· ·J( . , . ~L~I,./V~, 1-=1 g . r1~' \\_1--. .. _Qr . ~J..I'Q~vL-
1 ::.¡ ¡". 

~~; ~ . e_ (CAJ~0-jp J..o,k,\aJL) 
' 

-,: (}'{'Ó V>/¡ \J 'm(/.~. 
! 

El tegument és com el d'un oligoquet (cuticula, epidermis, 
musculatura circular, musculatura longitudinal), pero ambla novetat 
de dues capes de musculatura obliqua. També hi ha feixos de 
musculatura dorso-ventral. El tegument esta incrustat de nombrosos 
organs sensorials quimioreceptors, fotoreceptors i tactils. La 
superficie corporal ha d'estar humida per permetre la respiració, i 
aixo restringeix els habitats de les sangoneres a zones proximes a 
l'aigua, o bé entre la vegetació humida. En periodes més secs, poden 
estivar enterrant-se en el llot. 

De l'organització interna, cal destacar: 

sistema digestiu: la cavitat bucal esta proveida de tres 
mandibules disposades en forma de Y, utilitzades per a perforar la ... 
paret de l'hoste. A vegades la ferida es fa amb ajuda d'una f!ftr.iflqe r;~lL/t·. 
evaginable, que fa la ferida per p~ess~o, i amb ajut d'e~zims ~vv~JOJ(,,, 
his ... tolitics~- Lo-- j'\'~·L·J--(~~ u .. ' o. cLs lvV'-.OJ../L-..,{_;\,b,"VcÁ\. cU. \v---s~·-\_1-._.A....·r e>< (L..(j)_,·~-
vvw~.-\-Y\ o· v.._c.·v-. \ Q.;'( clJ~.QvX·J , 
Per facilitar la presa de sang, les glandules sali vals produeixen 
una saliva proveida d'un anticoagulant (la hirudina), un anestesie i 
un vasodilatador. Un cop estimulat el rec sanguini local, la succió 
de la sang s'aconsegueix per mitja d'una faringe musculosa suctora. 
lo ~.c,¡c\..,,1\.Q i?"'~;)C •'?.<~·~ .·~~'~ uo.vv, G\ "'> V\2-,.'~~ vr e VQCo~.íJ. 

2::,fv~ÁJ~ ~::te~. 
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·· · ¿}'/' 1 - ~ YM ~ )-..<;\; ' ' :<!', \;Wu JL,V-.. 

( 

_...>¡ V'f u ' / Qi)¡ 

A continuació ve el páp, amb nombrosos cecs de disposició 
metamerica, on acumular la sang presa a l'hoste. En aquests cecs 

· ga~trics hi .ha bact~ris simbionts que eviten que la salJ,.~ .. ~s.v~o<2,feixi 
ev~ tant la ~nfestac~ó de fongs. En el budell també¡-vl'n ña cel':!s, on 
bacteris simbionts possibili ten la digestió sanguinia. Val a dir 
que, de la sang presa, a la sangonera li interessen les cel.lules, 
mentres que el plasma és excretat pels nefridis ( aixo permet una 
ingesta superior de cel.lules, a l'evacuar el plasma no 
aprofi table). 

Els hostes de les sangoneres poden ser invertebrats (cargols, 
oligoquets, crustacis, insectes) i tates les classes de vertebrats. 
L'especificitat ,hoste-parasit_ és molt v~riable .. "'4-'·""'0 '-'' e>·· \V'-(!•'·0 ''. :' f2 cu 61 .. 
F~·· ·. ,):Dv . .Jn,.c 

1 
' '-'·';'C.k~iVI!Il<J:\ 1 1(.\.Nl e '<V\'<>"-''-:" ic)0e> \L~(i\lu'; ¡<J (.c.¡ 1 .•)~ u..." ec·u . 

Cal-')-\~ti <é'ri'·•·~~~pte que un cops la sangonera s'ha alimentat, 
abandona el seu hoste f ins a la propera ingesta, quan n 'haura de 
buscar un de nou. A Hirudo, es produeix una ingesta cada mig any, ja 
que la digestió de la sang pot durar fins a 200 dies. 

Sistema circulatori: la funció circulatoria queda confinada a 
quatre canals, que són restes del ce loma. Els canals laterals són 
contractils i fan de cor, impulsant la sang cap endavant. El canal 
dorsal i ventral dirigeixen la sang cap endarrera. Entre els quatre 
canals hi ha xarxes més o menys capilaritzades d'interconnexió. Els 
capilars són especialment freqüents a nivell cutani, amb relació amb 
la funció respiratoria. 

- Sistema excretor: metanefridial. Els metanefridis intervenen en l 
ósmoregulació. A Hirudo n'hi ha 17 parells. 

- Sistema nerviós: És semblant a les Classes precedents, pero les 
comissures transverses tendeixen a escur<;:ar-se, quedant un gangli 
per segment. En con junt, presenten poques neurones, pero aquestes 
són grans, i constitueixen un bon material d'experimentació en 
neurofisiologia. A les regions corporals on hi ha fusió de segments, 
acostuma a haver-hi també la fusió de1s ganglis corresponents. El 
cervell queda substituit per anells gruixuts cap als segments X i 
XII. 

Reproducció. Són hermafrodites proterandrics. Com en els 
oligoquets, el sistema reproductor és comp1ex. L' aparell masculi 
consta de 10 parells de testicles, que a través dels corresponents 
espermiductes desemboquen en una vesicula seminal on madura 
l'esperma. La vesicula aboca l'esperma a un canal ejaculador 
evaginable que serveix d'organ copulador. 
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L'aparell femeni consta d'un sol parell d'ovaris, que a través dels 
oviductes desemboquen a una vagina comuna. L'orifici masculi i el 
femeni són independents i ventrals. 

Al moment de la copula, coro en els oligoquets, els dos individus 
estan en fase masculina, i s'intercanvien esperma. Aquest intercanvi 
es pot fer per mitja de l'organ copulador directament a la vagina, 
pero en mol ts casos s' injecten espermatofors a pressió per sota de 
la pell (amb ajut d'enzims hidrolitics), en una impregnació 
hipodermica. 

En els hirudinis, el clitel.le es correpon amb els segments 
genitals. Aqui només intervé en la producció del capoll que ha de 
protegir la posta. L'individu es desfa d'aquest capoll coro en el cas 
dels oligoquets. Dels ous en surten peti ts hirudinis, per tant el 
desenvolupament és directe. 

Els hirudinis manquen de capaci tat de regeneració i de reproducció 
asexual. 
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Musculatura 
longitudinal 

Musculatura 

Epidermis 

Vaso sanguíneo 
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Intestino 

Intestino 

Septo 

Mesenterio ventral 

Vaso sanguineo ventral 

Musculatura 
longitudinal 

Musculatura circular · 
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Vaso sanguíneo ventral 
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lateral vessel coelomic compartment 

nerve cord nephrostome gar.glion 

ventral vessel ventral nerve cord excretory opening 
(nephridiopore) 

metanephridium 

nephridial tubule 

Fi ure 14.1 

Schematic illustrallon of metameric organizatlon in annelids. 
The annelld body consista of a linear series of segmenta, 
sepsrated from each other by transversa, mesodermally 
derivad septa. Much of the lnternal anatomy, includlng 

excretor y, nervous, coe:omic, and muscle systems, ls 
sepmentally arranged. Body wall musculatura has baen omitted 
lor clarity. Note the .ventral nerve cord; the vertebra te nerve 
cord is located dorsaH~. Btusd on vsriou3 'ourcsa. 
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Dírection of 
locomotion 

Parapodia extended and 
in contact with substratum 

_ __.contact points 

L 

Left-side longitudinal 
muscles fully contracted; 
right~side longitudinal 

Right-side longitudinal musdes 
fully contracted; Jeft-side 
longitudinal musc!es fully stretched 

Zone of body -:====r====r= constriction fl 
····t><ttz·· A 

1 

E 

lncomplcte~ 
septum 

1 

8oth drc=ucl0aJrla0n°d"';lo0n°g>0'Ctu~d~i=n=azljr=t=~Zo\ne of contact with substratum 

muscles relaxed and stretched 

Figure !O 

Both circular and longitudinal 
muscles contracted 

Patterns of locomotlon in polychaetes. A, Dorsal view of severa! 
segments of Nereis duríng crawling. Note the states of contraction 
of longitudinal muscles (stipplcd), the body curvature, and the 
retraction and extension of parapodia. B-0, Nereis crawling and 
swimming. Note the changes in metachronal wavelength and 
amplitude. E, Frontal section through a polychaete. The perfo· 
rated intersegmental septa allow peristaltic body contractions to 
cause volumetric changes in segments. F, G, Burrowing move
ments of Pofyphysia (f) and Arenicofa (G). See text for further 
explanation. (Ail redrawn from Russell-Hunter 1979.) 

Figura 14-8 

Eunice I'Íridis, el gusano pa!olo de Sama<~.. Los 
merameros posteriores constituyen J¡¡, región 
epitoca, que consta de segmentos llenos de 
gametos. Cada segmento presenta un ocelo 
sobre el lado ventral. Una vez al año los 
gusanos proliferan y los epitocos se 
desprenden, alcanzan la superficie y descargan 
sus gametos maduros, dejando el agua 
lechosa. Durante la siguiente época 
reproductora los epitocos están degenerados. 

Sc~un W.M. Woodwonh. !907: d~ F.uvcl. P. !\15'1 . 
. ~o;ol<"lidn pokdl("l"'- lkproductoon. In P.P. Gru"' (N.). 
Trmc de Z.O,.,logi~. v<:tl. 5, ¡un l. Paru. Mas1o011 ("1 Cic. 

Fu; 69,-Néreis: a la i:quierda Juera dd perímlo tle r~tmu_l!u:ciún; 
·a la dert>chn. Nircis nuuho en la época de /¡1 rcprmluccwn. 
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(a) 



mouth 

anus 
(a) 

Figure 35 

sensory (apical) 
tuft of cilia 

A 
Growth zone 

Growth of a trochophore larva. A, Trochophore larva of Armiw 
cola. :-.Jote tite teloblastic (4d) mesodermal bands destined to form 
the metameric coelomic spaces. B-C, Two stages in tite develw 
opment of Eteone. B, Early-stage segmentation. C, Juvenile, 
showing the fates of tite larval regions. (A adapted from severa! 
sources; B,C after Blake 1975.) 
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Figure 14.19 

sube5ophageal pharynx 

g.:~ng!ion veosel 
(b) 

cuticle nerve cord 

(a~ Oigesthe SY3fflm ol the 61ffthl polyehaete f\'tneis •iNJns. (b) Digestiva system of an oligochaete, Lumbricus tarrestris. Elements 
of the nervous and circulatory systems are atso shown. 
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Figura 14-16 

Copula y formación del 
capullo de huevo~ en la 
lombriz. A, la inseminación 
mutua tiene lu¡rar dmamt l:i 
copula; e! esperma desde el 
poro g.cnital (segmento 15) 
pasa a lo largo del surco 
seminal a !os receptáculm 
seminales (segme~tm 9 y 1 O) 
Je cada miembro de la pareja. 
B y C, despues de separados 
los v;usanm, un rutx1 dt' moco, 
ion;1ado sobre t'l clicdo, pasa 
hacia dt'lante para recibir los 
huevo~ del oviducro y el 
esperma de los receptáculos 
seminales. D, el capullo se 
de-sliza por el e-xrremo 
antenor, sm extremos se 
cierran v se sellan. E, el 
capullo 'es depositado en las 
proximidades de la entrada de 
la galeria. F, lm gusanos 
jóvenes salen a las dos o tres 
semanas. 
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