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TEMA 5. Zoologia de lr. curs nou programa. 

Desenvolupament animal. Fulls blastod~rmlcs. Patrons. Simetries. 
Cefalitzaci6. Cavitats corporals .. Metameritzaci6. Tagmatitzaci6. 

(2, 5 h.) 

Introducci6. 

El cicle vital d'un individu compr~n diverses etapes: 

gametogenesi 
fecundaci6 
segmentaci6 ~ 
bl a si ul a e i6 ...... desenv. embrionar i 
gastrtl] a e ió 

Of¡)QY\OG,tlle.)•, embr iogenesi) 
>;~~creixement .......... desenv. postembri onari (o juvenil) 

. / 

{A<'l)\Q 1'\AÁ-"'-'~-

El desenvolupament embrionari pot succeir dins de l'ou o dins del 
cos de la mare, segons el tipus de desenvolupament. En general, 
1 'acabamc~nt de 1, etapa embrionaria i el comen<;ament de la 
postembrionária estl marcada pel ''naixement'' (que es pot donar 
bls1cament de dues mane res; desclosa de 1 'ou o part), despr~s del 
qual l'individu passa a teuir contacte amb el m6n exterior. M6s 
endavant parJ.arem una mica de l'etapa postembrionlria o juvenil. 

(,6: Yl\Qk) 
L_~ou 

Entenem per ou generalment. 1' ovul feeundat, o b6 directament 
l'Ovu.l. Per tant~ és un terme una mJca imprecís, gue tant pot 
referir-se al. zigot com a la cel.lula femenina. 

Ll~S caractcrístiques d f aquest ou sovint tenen una importilnc.ia 
c.api tal pel desenvolupament embrionar:i de 1' individu, el qua] 
condicionen profundament. 

Una d'aquestes caracteristiques amb més import~ncia és la 
quantitat i la distribuci6 de les reserves vitel.lines; aquestes 
reserves s 'acumulen a.l citoplasma de 1 'Ovu_l en el curs de 
l~oog~nesi.f i s6n de capi_ta]_ impor·t~nci_a en les primeres etapes 
del desenvolupament. La constitució d'aquest vitel compr~n 
proteJ:nes i l.ípids, encara que la c.omposieió fina. varia d,unes 
esp~cies a les altres. 

Segons la quantitat i distribució de vitel, podem establir les 
segtients categories: 

1) Distribuci6 regular: el vitel es distribueix 
~omog~nia pel citoplasma. 
'f'< 6) IJ· t a~""'--

de manera 

1. 1. ) Ous i soleeí:U.es. El vi tel 6s poc abundant i es 
v !!-'hRoile:" ·""' distribueix d'una manera '.~~~ per tot l'ou. ·Ex.: 

Esponges, Cnidaris, Equinoderms, Mamifers. 
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1.2.) Ous centrolecítics. El víte1 és molt abundant} i se 
sit6a al centri de l'ou .. Ex.: Insectes. 

2) Distribució irregular: el vitel no es distribueix de manera 
bomog~nia pel citoplasma de l'ou. 

2.1.) Ous heterolecitics (=anisolecftics). Hi ba una 
quantitat notable d<c' vi tel, amb la següent distribució: 
granulacions fines al pol anima] (o germinatiu) i 
gran11lacions gruixudes al pol vegetal. Ex.: mol.luscs 
(menys cefalópodos), ann~lids, peixos, amfibis. 

2.2.) Ous telolec:í.ties: hi ha molt de vitel, que 
quas:í tota la e~I.lula. La part lliure de vitel és 
una simple placa que es troba al pol animal. Ex.: 
cefal~podes, escorpins. 

ocupa. 
només 

aus) 

Si només eonsiderem la qua.ntitat de vitel, podem descriure tres 
tipus d'ous: 

1) Oligolecitics: vitel poc abundant (isolecitics) 
2) Mesolecitics: vitel bastant abundant (heterolecitics) 
3) Polilecities: vitel molt" abundani: (cenicrolecíties, 

telolecítics) 

Per tant, encara que una cosa és la quantitat i l'altra el model 
de distribució, hi ha ocasions que un tipus de distribuci6 va 
d'acord amb una certa quantitat de vitel. 
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Abans que s~inicli la segment,ac:i.ó de l~o'u, ljüvul ha d'haver 
estat :fecunda.t. La fecundac:i.ó i .els mecanismes. pe.ls qual.s 
s'arriba a assolir constitiueixen l'objecte d'un altre tema. Aquí 
només direm que la penetració d2 l'cspermatozoide en J'6vu¡, i 
la veritable fecundació, comporta la fusió dels citoplasmes 
(plasmoglmia) i dels nuclis (carioglmia) de les. glmetes 
impUcades. A continuació s'esdeve la segmentació del zigot 
resuJtant. 

La segmentació del zigot ve condicionada per: 

-mida de l'ou 
- ritme de segmentació (tassa mit6tica) 
- distribució del vitel 

Coma resultat de la segmentació s'obtenen una serie de cel.lules 
embrionlries o blast6~ers. Segons el tipus de segmentació, tots 
e.ls blastÜmf~rs són dE:~ la matei.xa. mida~ o bé uns són petits 
(micrümers) i ~J.s altres grans (macrOmers)~ 

Els quatre tipus bAsics de segmentació s6n: 

1 ) igual o 

2) desigual: O . ...-

superficial: O 

discoida1: o 

~~ 

() 4 -·"i> 

-"> CJ 

J)i;:>TR. V\TC L. 

(alguns 
isolecí.tics) .... oligolec:í.tic 

(maj. isolec,) ... oligolecítics 
(heterolecitics).~esolecitics 

( centrolec í ti. c]s· 

_polilec:ítict~ 

(telolecítics) 

.. , . "'o JS·VVvtS O.'¡v' 
Ex.: holoblilstica igual: esponges, cnidaris, / ectoproctes ~ 
guetognats; holobllstica desigual (que genera micr6mers al pol 
anlmal i macr6mers al pol vegei;al): cten6fors, platihelmints, 
mol.luscs (menys cefal6podes), onicofors, annelids; discoidal 
(genera un blastodisc): v. ous telolecítics; superflcial: v. ous 
centrolec.ítics. 

Segons els plans de divisió, la segmentació total pot ser: 

-radial: la segmentació radial és típica 
dibuix a les transpar~ncies (equinoderms, 

de deuterostomats (v. 
cordats). 1'<+ 0 <vt \\,vv...l o 

<lc.s' ~.v-c..lL 

- esp:i ral; és desigual~ i a més a més els nous blastOmers se 
sitúen lleugerament despla9ats respecte-e al s anteriors, per la 
guaJ cosa es va dibuixant una mena d'espiral (dibuix a 'les 
tr<.lnsparencies). A J. a segmentació espiral, per anar del pol 
animal al vegetal ca]. descritlre una espiral, l'eix de la qual ÓS· 
l'eix del mateix ou. 



Ija segmentacj __ ó espiral és tipi.ca de protostomats (pJ.atihelmints, 
an~l.lids, majoria de mol.luscs), 

En e] resum anterior veiem que si hi lla poc· o mitja vitel, la 
segment-a.ció afecta a tot el zig'ot ( segmentació total o 
holoblast:ica). ·Quan h:i ha molt de v:ite.l, només se segmenta la 
part de I'ou que no en té (poi animal), mentres que la zona amb 
vltel (pol vegetal) no es divideix, o bé ho fa molt més a poc a 
poc, o bé només durant algunos etap0 s. Diem que el vitel és inert 
des del punt de vista de la segmentació. 

P r.:iJ!l<CTe $ . ~clé!lJ:>..<".SL;._ .. \I e 1 ~.s:JJto.t _.l~ .. .l.éL.J2J . .i!.l?.Ié\l.la ( = b 1 as t o g ~ n e s :l o 
blastulac:ió) 

Als primers estadis, el zigot. es divide:ix molt rápidament a base 
de mitosis successives) de ~anera que hi ha un gran increment en 
el nombre de c~l.lules, pero la grandaria total de l'embrió quasi 
no varia, perqu~ els blastomers generats són molt petits. ~s un 
fase de proliferació i no de ereixement. Aquesta divisió rap:ida 
és possible grae:ies a l'acúmul d'ARN, proteJ:nes :i altres que s'ha 
produit previament, qua.n la pe:netració de l'espermat.ozoide en 
l'ovul ha desencadenat l'activaeió d'aquest. En aquesta fase de 
proJ.iferació, el que interessa és incrementar la relació 
superfície/volum per a afavorir J 'absorció de nudrients 
necessaris en etapes més avancades del desenvolupament 
embrionari. 

La morula recorda una mora, és un aglomerat de c~l.1u1es,. 
Posteriorment, aquestes c~l.lules es desp1acen cap a la 
perif~ria, de manera que deixen un espai buit de c~J.lules al 
centre ( blastocel). Aquest estadi, semb1ant a una pilota, és la 
bliistula, i el procés que ha dut a la se<Va :f:'ormació és la 
blastulac:ió o blastogenesi. [Nota: Blastula ve de "blastos", en 
grec ngermen" o "borró 11

]. 

Hi ha molts tipus de blastula, que difereixen segons: 

·nombre de tapes de cel.lules (que constitueixen el blatoderma) 
- grandAria deis blastomers 
-aspecto del seu interior: blastocel més o menys ampli. Aquest 
blastocel és la ca vi tat primaria de 1 'animal, que pot sufrir 
canvis diversos i per tant subsistir o no fins a la fase adulta; 

Simplificant una mica, al fer un tall transversal podem establir 
els segUent tipus de blastula: 

1) Blastoce.l present, més o menys gran, ple de fluid: 
Celoblastules. , ~ 

() ~ .... ,~ ->~ 
Es poden produir a ~rtir d'una segmentació holoblast:ica, ja 

sigui igual o desigual!; els resultats obt:inguts són; 

l. l) Celoblastula central (o regular): blastocel gran, 
delimitat per un blastoderma monoestratificat format per 



blastomers iguals. Apareix por segmentació holoblastica 
igual, 

1.2.) Celoblastula exc6ntrica (o irregular): bla§tócel 
delimitat por una sola capa de macromers (al pol vegetal) 
i micromers (al poi animal). El blastocel esta desplaqat 
cap el pot animal. Apareix por una segmentació holoblastica 
desigual. 

1. 3.) DLscoblastula: el blastocel esta limitat" por 
blastomers nomós pel pol animal, i pel vegetal fa contacte 
amb el vitel subjacent. Apareix.per segmentació discoidal. 

2) Blastocel inexi.stent o tambó anomenat virtual, porque 1 'espai 
que hauria d'ocupar esta reblert de cel.lules o de vitel. 

2. 1. ) Esteroblastula: apareix desprós d' una segmentació 
holoblastica. Presenta un casquet de micromers que se 
situen per sobre de la massa de macr6mers 



2.2.) Peribllstula o bllstula superficial: apareix després 
d'una segmentació·superficial. L'interior de la bllstula 
estA reblert de reserves vitel.lines 

En alguns grups animals, la 
que entra en contacte amb 
estadi larvari .. 

blAsttlla és el primer estadi lliure 
el món exterior, i constitueix un 

És el procés pel qual la blAstula es transforma en un estadi 
estructurai~. Aquest proc~s és sobtat; es pot produir grAcies a 
mov:imen.ts morfogen0tics per c:~xtensió, contracció i adhesió de les 
c&l.lules, juntament amb el creixement i la divisió cel.lular, 
que pr?voquen aut~ntics oorre~ts de c~l.lules qtle llisquen i es 
desplacen. Per tant, és una etapa. embr ionária. en que no h i ha. 
proliferació cel.lular, sinó només canvis en la posició relativa 
de les cel.lules previament formades, El procés de la formac:ió 
de la gAstrula és complex i presenta molts models, que depenen 
de les condicions mecAniques derivades estrictament del tipus de 
blAstula, i per tant de la manera com estA distribuit el vitel. 
PerO hi ha punts de coincidi3ncia: formar en una primera instancia 
un embrió arnb dues capes cel.lulars (ectoderma i endoderma) :i. una 
ca vi ta.t dígesti va. (arquen te ron o gastrocel)' i més endavant 
incorporar una tercera capa cel.Jular (mesoderma) i 1 si és el 
cas, desenvolupar una cavitat secundAria (el celoma). 

HJ ba tres mecanismes bAsics de gastrulació (a, b, e) 

a) El cas de gastrulació considerat més senzill i evolutivament 
més primitiu és el de la formació d'una celogAstrula a partir 
d'una celoblAstula per invagina.ció: el pol vegetatiu fa una bossa 
cap endins ~ fins que entapissa, per dins les c8l.lules del pol 
animal. Aquest proc&s d'invagina.ció no pot succeir si no hi ha 
un blastocel. Com a resul tat, es defineix un arquen te ron o 
gastrocel, que correspon a la cavitat digestiva primitiva. 

\ 
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b) En altres casos, del blastoderma O$ desprenen c~l.lules cap 
a 1' interior del blast0 cel, i~¡:'·''h'c~be/t. por '"mp.l<Cnat·-lo 
comp1 e t:axrié.nt:,, ór J g inant tJna: _______ .-_J3s+~é reog8.st t'lil-Et rna-tr~:f{ ssa. Dos 
mecani sme --de formac.i6 -d., este:eeogástrules són ( esquemrt._;_, 
tra.I1spa1¿}~rú_:;i'a.) :-

1) Delaminació:. 

La gastrulació ~s fa por l~ separació de dues capes de c~l .lules 
a partir del bla~toderma, por orientació perpendicular de l'eix 
m i t ó t i e • Es d 6 na e n ~&s47eTeO'b~:·a<fl'+:ucl:trs . '·' • •• . ( ' (<• C';\ ¡;;:;;vvvJo,.. 

cc.Lec v:it" ii .•. i •• · · o.:-.~vlvl t U!'((\''~JvJv" 
2) lngressió ( "'immigració) uv · 

Hi ha u'na prolife.ració de cel .lules d<is del blas·toderma ca·p al 
bJastocel, ja sigui por tot arreu ( ingressió mul tipo lar) o 
preferentment a partir del po~. ·vegéta•ti !l· ( ingressió un ipolar). 
Les c~l.lules, situados ara dins del blastocel, s'autoorganitzen 
en un endoderma. amb i.t a !'interior, l~arquent~ron. 

l.)\),-{~ ./>··. ;c,,'o'/.•\ C:•'•,c•,<••J'• .• '-Y 

Delaminació i ingress{ó són dos processo més rars de gastrulació. 
Tónen en comü que la massa cel.lular Interna formada per les 
c~l.lules procedents del blastoderma acaben cávitant i generant 
una cavitat equivalent a l'arquenteron de la celoglstrula. 
Aquesta ca.vita.t, inJcia.lment cega.f .::toaba comunicant amb· 
.l 'c~xtE-:::rior per una. obertura. que pot tenir difE.~rents mecanismes 
de formació. 

e) La tercera possibi.litat és la generació d'l_lna d:i.scog.?ist-ruJa 
a partir d~una discoblAstula, normalment per un mecanisme 
d'lnvolució: algunes c~l.lules ~el pol vegetatiu llisquen cap a 
1' interior de la blastula i passen per sota de les c~l.lules 
eetod~rmiques (v. transpar~ncia). 

Es de suposar·que, si es donen els processos d~i_ngressi6 (sobre 
tot si és unipolar), invagina.cJ.o i involució ~ és per quB f.L 
l'embrió hi ha d~fereneies qualitatives en els diferents 
blastümers del blastoderma., encara que no siguin manifestes, ·.de 
manera que já estan definlts els punts per on aquells processos 
s'hauran de prodlJir. 

Des d'un punt de vista diferent, es pot dir que la gastrulactó 
es pot produir per: 

1) Epibólia: quan els micrómers del pol animal proliferen 
rapidament., cobreixen els macrómers vegetatius carragats de vi. te] 
i acaben definint el blastoporus al pol vegetatiu. Acostuma a 
produir-se en casos de molt de vitel, amb un blastocel molt: 
redui t o absent. \}-<-> cD \.)\.AJ; 

2) Embólia: quan les e~l.lules del pol vegetal creixen rapidament 
per sota de les del pol animal, tot entapissant-les per dins. Són 
processos dtembólia la invaginacj.ó, la delaminaci6, la ingressi6 
(particularment la unipolar) la involució. 

El primer result,at de la gastrula.ció és una estructtn'a sacciforme 
amb dues capes~ endoderma i ectoderma) que s'obre a l'exterior 



per un bla.st.oporus que comunica amb 1 ~ arquenteron ( ::::'' <).pRrcl] 
digestiu primitiu"), 

Endoderma. i ectoderma_ són fu11s o capes l::d.astodE:rm.j_ques o 
embri.onAries·~ Els ani.mals que nofués tenen aquesi~es dues es diuen 
dibllstics (Cnidsris i Ctenófors) 

El destí final del blastoporus (boca o anus) permetrl d'establlr 
els grups dels Protostomats i Deuterostomats. 

La gran majoria deJ.s animals, per6 1 desenvoltlpen 110 tercef ftil_l 
blastod6rmic, el rnesoderma, que deu el seu noma la seva situaci6 
entre J.'ectoderma i_ J.'endoderma .. 

Hi ha dos grans t.J.pus de mesoderma: 

l) Ectom,esoderma: se 'n di u així quan la majoria del 
prevé de l 'ectoderma. Aquest mesoderma acostuma 
estructures larvAri.es, i per tant transitbr·ies. 

2) Endomesoderma: se' n 
prov& de l~endoderma. 
estructures adultes. 

diu aix.í 
Aques·t 

quan Ja majoria del 
~esoderma acostuma 

mesodermc.t 
a formar 

mesoderma 
a formEtr 

Sovint, peró, !~origen del mesoderma és mixt. En qualsevol casl 
el resultat és: 

f~.o~ 

;¡;.Jr·-....J{-J.-.----····---·--··-·----'-;;> 

El s an üwl s amb aquests tres fui J s blastoderm.i.cs s' anomenen 
triblltics, 



J~ ... L .. S&l QDH:l 

[Nota: el celoma va ser definit per primera vagada per Haeckel 
el 1879] 

Sovi.nt, perO! no Lant sols es forma el mesoderma., sin6 que ;.1 

l ~interior d, aquest es defineix i de!.:;envolupa una cavitat J 

1 'anomenat ce loma. Combinant l 'origen del mesoderm i la forma 
d,organi.tzar-se per a constittJir el ceJ.oma, es poden di.stingir 
tres mecanismes de formaci6 del celoma: 

1) Via esquizoc~Iica 

Dues c~l.lulcs endod~rmiques proliferen i formen el mesoderma, 
massís. Aquest s'esparreca (cavitació), defi.nintel c:elorna al scu 
interior .. Pel seu origen, aquest celoma s'anomena esquizoce]_. 
Ex.: Ann~lids, Mol.luscs, Artr0podcs (amb matisos), i en general 
el conjunt deis protostoms. En certs grups, l'aparició del 
mesoderma per esqtlizoc~lia no entrartya. l'aparici.6 de celoma. 

?; ~ ,---~~ -• ü O yUlW« M\'M"toci:lM-

(JJW ~ o o 
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2) Via cnteroc~lica V 

El mesoderma també prové de l'endoderma, a partir d'evaginacions 
de l 'arquen te ron. Donat que Ja cavitat celOmica. deriva 
di rectament, de 1 ~arquen te ron, s f anomena ente roce 1 . Ex. : 
Equinoderms ~ Cordats (alerta: als co.rdats més evoluc:iona.ts es 
dóna la via esquizoc~lica). 

f"' 

@ 

3) Via mesenquimltica 

Els mesoderma es forma per migració difusa de c~l.lules 
endodCrmiques i ectoderm.iques, que s' autoorgani tzen per a 
constituir el celoma. Sembla q1Je aquest és e] sistema. més 
primitiu por a formar el celoma, que ha donat origen a les altres 
dues vies. Ex.: Lofoforats. 
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lsolecithal ovum 
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CHAI'TER FOUR 1 DEVELOI'MENT, lii'E HISTORIES, AND I'HYLOGENY 

Archentcron 

Radiéll 

• 

n9ure J() 

Coelom fonnation by enterocoely (f10ntal scctions). A, Archen· 
teric pouching. B, Proliferation and subsequent hollowing of a 
plate of mesoderm from tite archenteron. C, Tite typical tripartite 
arrangement of coeloms in a deulerostome embryo (frontal sec
tion). 

~ Coelobli1stula ------+- lnvnginnlion ·····--____... Coelogastrula 
holoblastic cleovagc ( 

----"---~..- Enterocoely 

Weakly Spiral 1 ~ --~-----.. -..,_ Stereoblastuln ----+ Epibt1ly------ ···-----__._._.,... Stcreogílstru" ~----- Schizncoely 
telolecithal ovum holoblnslic cleavnge 

lsolecithal ovum 
Radial ~ 

1 
l 

1 1 
. Diploblostir 

---- Coe o' astula ------+ ngn•ssHm ---····--+- ,,
1111111

.
11

.
1111 holoblastic clcavage .._ 

Moder.ately ~ 
teloleCithal ovum 

Modified Pseudocoelom<~tc 
. 

1 1 
--·--,.. Cocloblüstul<~ -----+- lngression ~~~--.. ,.

1111
,
11

.
11
•
1111 sp1ra e eavage .._ '-

Strong.ly ___,.... Mcroblnstic clenvage ___ _,... DiscobJ¡¡stuln _________ ,.. lnvolution----,.. Disn,gnstrula 
tcloleothal ovum 

Fi9ure 11 
Several generalized patterns of development, illustrating sorne 
predictable relationships among various early stages and pro
cesses. 



La cav:i_t.::tt C<0.1Ümica es pot,. definir dones com una cavita.t 
secundaria. mesod8rmicEl plena. de fluid 1 on s'allotgen les v:í.sceres 
(tot i que sovint el celoma sufreix moltes modificacions i pot 
arrj_bar a ser substitui_t per altres cavitats, de manera que la 
cavitat corporal defini.ti.va de ]_'adtll.t ja. no és el. ceJ.oma.). 

Les pa.rts que es poden recon8ixer en una gástrula t;riblástica són 
les següents: 

(_l tu lJ0G· 

Els desenvolupament del mesoderma es d6na en eJ BilateraJ.s. Per~ 
d~aquests, hom6s alguns pr·esenten celoma (sempre que hi ha ce]_oma 
hi ha mesoderrna, perO él 1' inrevés no és sempre cert}. Fent un 
talJ transversal, observem qtJe les cavitats corporals dels 
bilaterals poden respondre a tres possibilitats: 

1) Acelomats: abs~ncia de cavitat corporal de cap mena. Entre el 
tub digestiu i la paret del cos no hi ba cap espai, sin6 que &s 
tot massis~ farci·t per teixits _j_ brgans. 

2) Pseudocelomats: la cavitat corporal (o perivisceral) no 
correspon aJ. celoma~ sinó al b]_astocelf donat que estA limitada 
per ecto- i endoderma i no per mesoderma (pseudocelomats: amb un 
fals celoma). Per tant, l'adult mant6 la cavitat primlria, m6s 
o menys modificada. Si el pseudoceloma és espai.6s i. fa funcions 
circulat~ries, sc'n 4iu hemocel. 

A o 



3) Eucelomats: presenten un veritable cccloma, delimitat per 
mesoderma. A vegades~ el cel.oma pot q~e~ar molt restringit. 

~,omcr 

ce h~A'S+, 

fr?~e~" 
~:!JewlÁ)d, 

Pseudoceloma i celoma poden coexistir er1 un mateix animal, quan 
el celoma es desenvo]upa poc (cas dels Mol.luscs) o ~'ha red11it 
secundlriament (cas dels Artrópodos). 

Evolutivament parlant, 
sigui un celoma fals o 

la presencia d 1 una cav.i. tat corpó:eal j Ja 
yeritable 1 dóna una s6rJ.e d'avan1~atges: 

l) Esquelet hidrlulic, que permet un augment de tamany, ja que 
!'animal no mor aixafat pe] seu propi pes. 

2) Facilita .. J. a. locomoci ó, ja sigu_j quan es tracta d' especies 
excavadores o marxadores (connec.tat ambla metarileria). 

3) El liquid de la cavitat interna ós un sistema de comunicació 
més rApid pel transport de substAncies que no pas un cos ma~sis, 
on el transport s'hauria de fer a través de les membranes i els 
citoplasmes cel.lulars, o pels espais intercel.lulars. Aquesta 
millor comunicac1o permet la simplificació d'estructures 
( digestciu sen se replecs, excretor reduit a un parell d' órgans, 
i no a una séri.e metamerica) Alerta: quan hi ha celoma, es pot 
donar aquesta simplificació, peró no vol dir que s~hagi de donar 
obli.gatóriament. 

En aquest líguid també s'acumulen les substAncies d'excreció o 
les glmetes. Ambdós productos surten a }'exterior pels 
corresponents ductes ( nefroductes, gonoductes:. en general 
celomi.duct.es). Tambó, peró, 1' increment de tal la allunya els 
teixit~ del tub digestiu, i per tant és necessari desenvol11par 
un sistema de transport que els bi aprop.j. els aliments i els 
alli.beri deis productos d'excreció. 

4) El tub digestiu queda protegit de l'acti.vitat muscular de la 
paret del cos, ja que el liquid corporal fa d'esmorteidor. 

/11 



5) E.l tub digest,iu pot aJ largar··· se grilc:i es a circurnvolucions, 
sense que ltanima] s'b.agi de fer més lle.rg} i té espai. per a 
dosonvolupar glándulas que millorin l'assimilaci6 dols aliments. 
L'espai. disponible també permet eJ. crei.xement d'altres órgans i 
v:í.sc.eres) com p. e. les gOnades en 8poc.a. r·ep:eod.uctora. En crts 
d,animaJs dE~ fecunda.ció externa en medi aquátic, és .important 
dj.sposar d'un nombre eJ.evat de gilmetes simultaniament. 

En genera1, podem dir que l~a.paric.ió del ce.loma és un prc·
requisit per ac.onseguir més grandária i ·c.omplexit,.:tt (un moti u per 
afavori.r la grandhr:i.a: el cost energ8tic deJ. transpor1~ és mer1or 
en un animal gran que petit). 

Per ta.nts resumint, d:i.rem que en un B.nimn,] es poden presentar 
dues menes de cavJ.tats: 

l) Ca.v:itrtt primária.: el blE.:tstocel (que pot persistir o no~ més 
o menys modifi6at, en l'adult, constituint el pseudoceloma) 
2) Cavitat secundAria: el celoma 

Al fir1al. de J.a gastrtJ1aci6 1 ja s'han forma·L els eixos pr·inci.pals 
do l'embri6 i comen9a l'embriogénosi. No hi ha patrons generals, 
sin6 que ltembriog~nesi. 1 que comporta creixement, histog~nesi i 
morfogGn'si (!:!organog8nesi), sfhaur:ia. d'esttldi.:lr en. part.icu1ar en 
cada grup. En genera].} a.questa etapa comporta un creixement rá.pid 
i una diferenciaci6 en algü.nes regions del cos 1 mentres Jes 
a.l tres es tan E:t 1 'espera, j a l' inreves ( het .. eroc:r·onies). Les 
heterocronies condicionen la simetría del~ organismos, los sevos 
proporcions i J.a grandAria final. s'~boidar·an amb m~s extensió 
en el tema d'evoluci6. iAetu. "'~~·.:l.oct" 

El que sí és general itzablo són els der:i.vats originats a part;ir 
dels diforents fulls blastodérmics. Aquestes diferents parts es 
di u que compateixen el mateix origen embrionari. ·Si prenem per 
model un marnifer: 

1) Derivats ectodérmica: 
epidermis, péls, ungles, glAndules sudoriperes 
sistema nerviós 
c~l .. lules receptores sensorials 
cr:lstal.l.i. 
mucosa de la boca, foses nasals~ anus, vagina 
esmalt dental 

2) Dorivats endod~rmics: 
mucosa intestinal 
mucoses respirat6ries 
fetge, melsa 
mucosa vesicuJ.ar 
tiroides, paratiroides 
bufeta, mucosa renal 



3) Derivats mesod~rmics 
m6sculs: llisos, estriats, i cardiac 
dermis 
teixit connectiu, ossj i carti.J.aginós 
dentina. 
sang i vasos sangui.ni.s 
mesenteri 
ronyons 
testicles i ovaris í 1> e 

(t19,:!1!Ü9m9_!'L __ guf' __ pqs;¡;;;iJx:LLU&n .!d _ .. cl9l3.(')DY,oJt,tP!'lm0nt .s:Jn.b.r:i.C>JJI.~:rj ¡.rO 

La manera d~abordar l~estudi d'aqu~st procés és m6ltipJ.e. lja més 
cllssica &s fer~ne una descripci6 de les diferents etapes. Cal. 
tenir present que les modificacions qtJe es desenvolupen en el 
ctlrs del desenv. embr:i.onari fan possible que a partir d'una so]_a 
cCl.lula inicia.l, el z:i.got, s}obti.ngu:i l)organism.e 
pluricel .lular, amb tota la se va complexi tat. Pe,, ro curiosament, 
el ventall d' activj Udcs cel.lulars resonsables de tots aquests 
canvis és relativament limi·tat~ i senzilles les activitats: 

- l.a c~J .. lula creix, es divideix j mor 
- s'estableixen uniohs mechniques entre les c~l.luJ.es 
- les cil.lules es .poden desplaqar o deformar 

es poden fusionar 1 o com a mínim les c~l.JuJ.es ve~nes 
s'influencien mótuament per mitjl de compostots químies. 

La combinaci6 de tots aquests mecanismos sen~ills conc6rren per 
a permetre l'obtenei6 d'un individu completa partir del zigot. 

PerO no n'hi h.::t prou amb descri.ure les etapes~ que són molt 
dinámiques. Cal ent.endre la regulaei6 última d 'aquests 
esdeveni.ments. Aquest seria l~objecte de J.~embrioJ.ogi.a 
mol.lecular, que estudia les diferents mol.lecules que van 
controJant el desenvolupament embri.onar·i a cada momerlt. Lsestudi 
integrat:. descr.iptiu :l. funcj ona.l d 'aquest procés em.brionar:i és 
1 'object<c de la biología del desenvolupament .:::, 

[F::1. E:.1 curs. del dese?vo~_upament. ~ embr.~.onar.~ .. s .es prtssa 
11

d 'una 
ce1.1ula tot1potent (el z1got) a cel.lules plurtpotents ( mares 
de Jlinaicges") a eel.lules unipotents (que nom&s poden produir 
un tipus de ce1.lu1a). És la m·ateixa direcci6 gue anar de 
c8l . .lules indiferenci.::.tdes (perO amb una gran ca.pacita.t pera 
reconvertir-se cap a un altre tipus cel.lular) a eel.Jules 
qspecialitzad;s o diferenciados.} incapaces de revert.ir .en u~~~ 
altra d1reee1o). H1 ha una relac1o Inversa entre espeelal1tzac1o 
j 

11 pot8ncia 11
• Malhauradament} no q:ueden clars e.ls meca,nisme 

últims respnsables de la diferenciaei6 cel.lular ni del grau de 
reversibil itat. J 

Sembla que el 
mc:.tterna que de 
partenogenesi). 

desenvolupament depen rnolt més de 
la paterna ( com queda pales pels 

la cel.Iula 
fenOmens de 



Partirem d'una senzilla observaci_6 

1 ) 

Ex.: Artrópodos. 

S'obtenbn meitats complemen1~~ries o ''mitjos irldividus 1
'; aquest 

tipus de desenvolupament es diu .determínat,) o que .els ous són en 
mosaic. S'ex]?lica perque des :d'un pe.riode m.olt preco<; els 
blast6mers ja no són totipotents. 

Els ous df~ mosai<o: són t:f.p:i.cs dels protostomEtts i tenen urH.l 

segmentació espira~ (v. abans), 

2 ) 

De cada meitat s'obt6 un individu complot ·(Ex.: 
univitel.lins) 

besson.s 

Als mamifers i als cnidaris 6s possible fer aix6 fins tot a 
partir dels blast6mers de l'estadi 8-16 e6l.lules, on tots ells 
desenvol11pen un i.ridividu comple1~. Aquest desenvol.upament es diu 
indeterminat, o b6 que els ous són de regulaci6; són tiples dels 
deuterostorna.ts :L tene.n una. segmentac:i.ó radial,. Es di u que e.ls 
blast6mers són equipotents. 

El grau de precoci tat en gu6 els blast6mers perden la seva 
totipot~ncia varia segons els grups animals, de manera que si 
a.nem sepa.r<.tnt b.lastümers e.n estadis mé-s · avanqats 1 ar-riba. un 
moment que tots els embrions deixen de s<n· totipotents. De manera 
que els grups amb desenvolupament indet,erminat acaben comportant
se com a dei:ermj.nats. 

Per tant, podem suposar que el mecanismo blsic de regulaci6 6s 
molt similar en els dos casos, i es pot fonamentar en 
1 'heterogeneitat. del cit"óplasma ovular (al ei1~oplasma hi ha una 
distribuci.6 irregular de les diferents mol.l6cules: proteines, 
ARNm sobre i:ot). Els P,RNms produi ts en el curs de l' oog6nesi 
resten inactius fins que l'Ovul és fecundat, i la seva e~pressió 
genera una s6rie de protei:nes. Aquestes prote]:nes (la seva 
composici6, concentraci6, distribuci6) controlen 1' aci:ivitat deis 
blastOmer-s t :i a.caben generant en e"J zigot una ·serie d '8.ree1.:::: 
diferents qtJalitativament i quantj_tatj_vament~ que acabaran 
generant les diferents parts del cos. (fotoc6pia) 

La difer~ncia en·tre un desenvoJ.upament en mosaic o de regulaci6 
estriba en qu~ l~heterogeneitat citopl.asm~tica quedi establerta 
en un periodo m6s o menys inicial del desenvolupament. 



En els ous de regulació, a més a més, els blastómers no tant sols 
hereden r·egion.s equ:Lval(~nt,s de c:í t.oplasma, sinó que el seu genom.f:} 
s'expressa de l.a matej.xa manera dt1rant~ una coJ.la de divisions 
mJ.t6tiques, de manera qtJe les st1ccessives generacions de 
blastbmers tenen citopJ.as1nes equivaJ.ents. 

Sembla. que e] desenvol.upa.rnent determ:i.na.t és evo].utivam(::n·t rnés 
antic que ] 'indeterm:i..nat, 

I~es moder·nes t~cni.ques díestudi han perm&s establir uns 1'mapes 
de destin.aciól! 1 és a dir·, cone.1xer 'com evoluc:i.onarc.:tn les 
d.ifc:rents reg:i.ons de l 'em.br:ió j qu:i.nes estructures adultes 
acabr:t.rtl.n forma.nt. 

Tal com.hem dit 1 norma].ment s'accepta qtle la fase postembrionhria 
s':i.n:i.cia quap :l'embr:i.ó surta l'exterior (desclosa, part), al 
marge del seu estat de desenvo]upament. Modernament es considera 
que des del z'igot fins a J 'adul t tot es desenvolupament 
( =ontogCnesi) ~ i pótse.t' no és tant importa.nt precisar si, és 
ernbrionari ( proteg i t de l 'exterior) o postembr:i.onar:i. (en contacte 
amb l'exterior). Dit d'una. altra manera, si la fase ·embrionAria 
&s curta,· naixerA un ihdividlJ molt atrassa~ al qu~]. encara li 
quedarA molt camí per córrer fins a assolir l'estadi aduit, i a 
l'J.nrevés. Normalm0nt, tl~a fa.se embri.onAria ctlrta va associada 
a ou_s , 1;mb poc; vitel ( fora dels -mam.ífers placentar1s, on }a _, -+-
nutrJcJ.o materna salva eJ problema). 12>~:\--t'f-.: a- '\ ·. \MJOL\il ~ ~ 

', ' . -e.>~0 a- \'- : fV"Vl ~~~J 
Si entre eJ. nadó i l'adult hi. ha moltes difer~ncies morfolbgiques 
i bio.l.Ogigues ~ a.quest nadó serii una larva·( que podrá o: no (lanar 
1 ~ adu.lt) ;;¡u e ge~1era.ra 1 'n.du.1:t després d 1 una ... metamorfosi.. En 
aqt1est cas 1• e]_ deserlvolupamerlt 6s Jndirec~te. 

El desenvolupament 1ndireete pot comportar dues menes de 
m;'!tamo:'fos 2·: ~. ~~ z~ l.~.~' .. :' qt~ (:tn en t~<:~ .1.:1. s ·~· ar~a. ~1as?ud~. :t -~· l 't~du .1::-t, ~no 
h1 ha exceasives Itolencies morfolog1gues 1 b1olog1ques, o com 
a. m:í . .n :i.m tota J 'etapa postembrionAi':i.a. tra.ncorre. sen se CE!-P fase 
quiescent o inactiva (ex.: amfibis, crustacis, mo1.1uscs, 
equinoder·_m.s, alguns insec.,tes); o_ (C.omp.l. 1ca:cta] . . C·t. quan. h.i ha aquest_a 
fase de repós i inactivi tat., on -e-8" dona-~··u-:6a histogenesi i una 
histolis:i. molt activa, que permeten la comformaci6 de l'adult. 
Des d'un altre punt de vista, la metamorfosi 6s[pr1mar1a quan l.a 
larva resu.Ltant és prActicament una continu1 at del 
desenvolupament embrionar:i (ex.: trocbfora), i [secundariij guan 
representa tlna desviaci6 del. curs pri.mitiu, i una adpatació a un 
nou sistema de vida (ex.: erugues dels insectos holometAbols). 
Q11an la metamorfosi és primAria, la J.arva conserva molts 
carActers palingen~tics (arcaics., caract~rístics de 
l 'organitzac:i6-primlt1va: del grupal qual pertanyen), i. per tant · 
aquesta .larva revela relacions filogenetics entre grups (ex.: 
trocbfora d' anc!l .. lides i mol.luscs); si 6s secundária, en la 
larva predominen els carácters cenogenetics (elements de recent 
adqu.isió per a 1'espec.ie 1 per tal d'adaptar-se a condicíons 
particulars). La metamorfosi. regressiva 6s aquella que porta a 
un adult simplificat. La larva conserVa e.ls t,rets ancestralss 
mentres que 6s difícil situar 1 'adult taxonomicament (ex.: cas 
de molts parasits). ,,
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Si E.-;n canv.i e] 
b.iolügicament~ 
metamorfosi. 

nadó s 'assembla a 1' adult 
e1 desenvolupamen.t, sera 

morfolügicament. i 
~LLr:_p_c:L a i sen se 

lsa producci6 de J.arves presenta al.guns avantatges: 

1) Permet la generació d,ous més pet.its~ a.mb una embriogenesi 
rápida: la femella pot produir mc.~.s .. ous/po. st .. a amb menys desperyJ>· _ o( 
energ8tica. i de temps, i també més post,es/<HlY. 12!)~(¡.~0- ')C.- T' \(A. 

,, 1 1)¡ f<Ad 
2) Possibilita la dispersi6 en el cas d 1 animals s6ssils. 

PerO té al.gunes corltrapartides: és una fase mol.t V\Jlnerable, de 
manera que mo)tes de les larves nascudes no assoli_ran l'estat 
a.dult. 

Tipus de Jarves n 1 hi ha moltíssims, tant en grups aqUátics com 
terresi:res. SJestudiaran en cada cas les més importants. El que 
si és comó a tates elles és que presenten una s~rie d'estrlJcture~ 
prüpies, de carActer transitori, que li han de permetre 
desenvolupar el se1J particular mode de vi.da. Les J.arves tenen un 
gran va]_or per ajudar a perfilar les relacions filogen~tiques 
en t. re els: grups animals. Sovi.nt grups notl.s apareixen perqne les 
larves adqtlireixen la capacitat de reprodui.r-se, per un procés 
de progenesi. 

A part de l'i.nterés ''per se'', el desenvolupament embrionari dels 
ani.mal.s és un dels criteris bAsics per a establir els diferents 
Tiptls o Phyla. Les fases de segmentació :i gastrulació ajuden a 
establ..i.:r· la. filog8nesi. entre Tipus, i l~organog8nesi, ent .. re 
Ordres o Fam.Llies. En el curs del desenvolupament, apareixen 
abans els carActers genera1.s i més tard els específics del pla 
d 1 organitzaci6 de J'animal.J ND 

.~LLmQJ~x i º--.9. 

{Lrt polaritat ct: 1 Jembrió, establerta b.Asi_cament per tres ':ixos 
(antero-poster:tor; dorso-ventral; medto-lateral) queda fl.xnda 
molt aviat en el desenvolupament. La fi_xaci6 s'establ.eix per la 
composició qtJímica del citoplasma del zigot 5 que no és uniforme. 
La polari tat mínima de 1 1 embri.6 ve fixada pel nucli (que defineix 
el pol animal) i el. centriol + mitocbndries (que defineixen el 
pol vegetal). El pol animal acaba formant les estructures 
anteriors 1 i e] vegetal, l.es posteriors [Nota: com lliga aixb amb 
els prot&stoms 1 on el blastoporus d6na al pol vegetal i en canvi 
genera la boca?]. 

Sembla qtle la polaritat de l'ou s 1 adquireix en el curs de 
1 'oogCnesi ~ determinada per la relació dels oücits a.mb eJs 
teixits circumdants. Aquesta po]_ari.tat pot passar completament 
desapercebuda) manifestar-se en la distribucj_6 dels orgAnuls o 
fcr-se paJes a en la forma externa de 1 1 ou. J 

1 
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I,a simetria &s la divisi6 E~n parts iguals~ per J.ínies o plans, 
del cos de ]_,anj_mal. AJ_s arJimal_s, els models b~sics de si_metria 
s6n dos: radi.al i bilateral. 

Simetría radi.al: 'anima] éP. s:\ mi':~tric respecte--:: el' un eix j pel que 
podem fer passar infJ.nits plar1s de simetria. Er1 la realitat, els 
plans són fini.ts (2, 3, 4 o múltiples). És propia d'animaJs 
s~ssils o planct~nics, que reben estimul.s eq_ui.valents de tot eJ. 
seu voltant. L'eix que defineix la simctri.a radi.al ~s 
heter·opoJ<tr, que va. del pol superior, apica] o oral· a1 pol 
inferi.or, basal o aboral. 

Si.metria bi_].ateral: l'animal ~s sim~tric respecte d'un plaque 
divideix l~animal en dues meitats J.gtJals, esquerra i dreta. ~s 
el tipus de s:i.mc~t.r.i.c.l més freqi..ient a]_ rnón animal. La p-resent,en els 
anima.ls no s8ss:ilss que (-)8 desplacen en un sc~ntit determinat. 
Aixo fa que els estímuls els hi arribin primer pel punt del cos 
que va per davant, la qual cosa afavoreix el procés de 
cefrd_ització: concentració dels Organs dels sent.i.ts i dels 
c-:-orrespol1Cñts e.lement~::: nc~rviosos a la part a,nterioJ~ del eos j e] 
cap. L~origer1 de la simetr.i.a bilateral s'interpreta q11e va venir 
de que els antecessors de]s metazotls eren organj_smes reptants, 
per la qua] cosa seguien una direcci.6 determinada. 

La simetrla bilateral pot ser simple (que 6s la que bem definit) 
o doble (o bipolar), amb dos plans que divideixen 1 'animal en 
dues meitats iguals (ex.: Ctenofors). 

En un animal amb simetri_a biJ.ateraJ., poden definir tres ei.xos: 

1) longitudisnl (=cefaloeaudal, =rostrocaudal) 
·_?_.) d t ·¡ orsoven :r1L 
3) F)?i;·lateral (=transversal) 

Els eixos l i 2 s6n heteropolars, i el 3 homopolar 

Englobant dos a dos aquests eixos, obtenim tres plans que ens 
defineixen diferents meitats de !'animal: 

1 + 2: pla m.i.tjá' ff&'~metr:ia: mei.trJts esquerra .i. dreta 
1 + 3: pla frontal: meitats dorsal i ventral 
2 + 3: pla t.ransvers: meitats cefálica. (anteriol') :i caudal. 
(post.erior) 

(v. transpar6neia) 

Cal teni.r present, per6~ que les condicions de simetria no són 
perfeetes. Fins i tot en un animal considerat sim6tric, hi ha 
assimetries, Ja siguin externes o internes, derivades 
d'alteraeions del desenvolupament o por adaptacions funeionals 
{p. e., el di.gestiu; serps: només conserven el pulmó dret.; aus; 
nomás conserven l'ovari esqlJerre; el cor dels humans, etc.) 



Sovint s'observa e] cos dividit en segments (;metAmers o 
somJ_tes). Aquest segments presenten una repetici6 peri6dica de 
les estructures orghniques d'origen mesod~rmic. Si e]_s e]_emeni~s 
rep<~~t:i ts només són a_lguns dels rnesodBrm:i.cs} o no bo són pas} 
parlem de pseudometamc~ria o segmentació artif:i.cial (cas d(;Js 
CestodeB). 

La metameria pot ser :i.nter11a i/o externa. Els metAmers deriverl 
de la formació, durant el desenvoJ.upament embrionari) de blocs 
segmentats de mesoderrna, qtle generen en J.'ad11lt una repeti.ció de 
les est:r'u.ctures mesodPrmiques, Semb] a que 1::-~l procés de 
metamerJ.tzaci6 ha aparegut i.ndependentment diverses vegades, com 
a m_ínim tres: 

- línea An~l.lids-Artr6podes 
- linf::.a Cordat:.s 
- linea Cesto<les 

En abs~ncia de metamer·i.a, l'organi.tzació de l'ani_mal és 
monom~rica; si. t~ un nombre reduit de segments¡ 6s oligom6rica; 
en la resta de ca.sos ~ es parltt senzillament, d, organ:í.tza.ció 
meta.mCricaj i c-?.s quali f'ica el 'homOnomtl. ( s:i eJs metiimers són :i.gu<.tls 
entre sí) o d'hc¡\ftl'$'rwnw {quan els segments són diferents). 
Normalment la heteronomia respOn a qtl~, per grups, els segments 
s'especialit.zen en diferents funcions del cos. AixO pcrmet 
d.istingir regions en eJ. cos de l'an:imal. Un grau m6s evoltlcionat 
comporta que 1 per a millorar l'efic~ci.a en la funció que fa una 
det.erminad.rt regió de] cos, e] s segments que la, configu:cen es 
madi fiqu . .in .i sovint se sold.i.n ~ de ma.ne:r.·'a q11e la p·rimitiva 
disposició segmentada po1: arribar a fer-se irreconej_xi.bJ.e (ex.: 
cap de]_s i.nsec·tes). S'ob1~~ així tlrl cos orgar1itzat en tagmes; e] 
procés se'n diu tagmatJ.tzaci6, i el rest1ltat 6s la tagmosi. 

En els ver·tebrats, són vis.i.blement metam~r·.i.ques les costelJ.es i 
vertebres~ el sistema nerviós 1 els ares aOrtics} _les fenc:dures 
branq_uials j_ e]_s mósctJJ.s esqtlel.~ti_c~s. El.s pare1_]_s de ronyons i 
gbnades respon a tJn ori_gen metam~ri_c d'aques1:s brgans, tal com 
es pot veure en el curs de Ja. s:eva embri.olog.i.::-'..; perO finalment 
queden redu:i.l .. s a un pa.rell. 

Cal pregunta.r-se 
que es dón.a en 
artrüpodes i e.ls 

quins avantatges proporciona l<J. metameria) ja 
dos dels grups amb més ~xit evoJutiu: els 
cordats. AJ.gtJns d'aquests aventatges són: 

Facilita el crei.xement .i 1 'organitzaeió en el curs del 
desenvolt1pament embri.onari, al repeti.r una mateixa estructura: 
arnb el mateix materj_al gen~tic es pot fer un organisme més gran. 
-Facilita la l.ocomoci6, tant en el cas de grups invertebrats com 
vertebrats, er1cara que per diferent explicaci6. 
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S<:gmc-nl.llción de un hun·o de r.m~. lo$ ~ur<:o~ dC" !oegmem:.actón K dc~il!n;m 
mediante cir~ romana~ en ordc:n de aparictón. El •·itdo ~Rcul diftcuh.;,a 
la segmc-nClción de maner.1 que 11 segunda di•·istón comocn;t;~ t"fl la rc-goón animal 
del huoe•·o ;;antes de que la primera di•·•sión ha~~ diYidido d citopb~ma n~gct.al 
U tt'fCC'r.l di•·is•ón ¡C) se dcspln~ h:.acia c:l polo animal. El hcmtsú:no •-.:jjtcUI 
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F1o. 5, - :Somcnclalurc: des blllStomCn·s dans la -.egmtntaUon 'Pinlle. 

Scgmenactón espír.il vista lk5dc el polo :mima! (~cucncla &upcraor) y de un costado 
(seruenda lnfcriur). En esas Uldmas, se: tu.n wmbreado lu ctlulas dc:rivlld:l.:i 
del blasiOITK"ro A. En los estadios mil u:mpn.nm aquf Indicados, se reproentan 
lO$ huws. acronútlcos y se w: cOmo dividen a las ctluW desigualmeme 'f en ingulo 
rc:sp«IO a los ejes ventcal y horuon~. 
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Ectodermo cxtr.>cmbrion.:mo 

Eptdcrmts cmbrionui~ 

/ 

FIGt.:RA 2~ 

,\b.p~ Oc dc:Mmo de un cmbnón de ~ve inmedt~t:lmc:-mc :antcnur :1 !:,¡ ¡t~~uul2CtOO 
:O.:o ~ h.:~ (orm.:~do aún l:~ lincll pnm111v:1. {'/('ro ~ o:tcndcr.i .:1 J; J;¡rga h:acia 
b rcg•ón de l:a notocordi:a. El ectodermo prc~umh·o csú en bl:mco. d mesodermo 
prcsunu~-o es~ en ¡tnS claro, y el endodermo prcsunm'O esd en gn~ oscuro. 
(S.q~ún B:alin,t;y, 1975.) 
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l. CAMPOS GRADIENTES EN El HUEVO DE ERIZO OE MAR 

l. EXPERIMENTO DE ORIESCH 111. EVOLUCIÓN DE CADA HEMISFERIO 

'qora .CI 

:quladón et1 el erUo de nw. l. P1mos celulue1 def huevo entero y carnpOl padlm~n. Experi· 
.ento de Driesch: reguta.ción complet. a t~•rtir d~ cada miu.d meridbnL 111. Evotudón de eada mitad 
c:u.torial, blhtula hipereil.iad.a a partir de la mitad antfml y mgulaciOn parcial de la mib.d ~ta1M. 
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Planos celulares 

Asoctación con 
los micrómetos 

Evolución autónoma 

Flrun .C'l de 
R bclón en d niJ:o de mar. Evolución de los pb.no5cdulares. En el centro, cadli.~AO kJ' pbftOf 
al~do'; a i:zqukfda., erotución de cada pl1.11o Jin micrómeros; a la duecha, evoluaon de cada p11no 
uocQdo a los micrómeros. (Según HOntadius.) · 
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hnms of !;aslrulation. A, lnvagination of a CO('lo
hlastulil lo fnrm .1 coelogastrul,l. B, Unipol;u ingr!'S
sinn nf a wt'lohlastulil !o fnrm .1 Sll'fl'Ogaslrui.1. C, 
f}t•l;uninalion nf a C1H'Iohl.1slula lo fnrm .1 dnublt•
Ll)'t'rt'd etH•Iogaslrufa. f), Fpiholr of ,\ sll•tNrhl.lslufa 
In fonn ,1 slt•n•n¡..:.,strul;l. li, lnvolulitlll uf .1 disfo
blastula In fnrm ,1 disco¡..:.1slrula. 

Frtlltdt•rnt 

A rd u•nll'r {lll 

~ ... ~/// 
ll!uslrlptlft' 

, Ectmlr•nn 



k~. U L ... ll· 

7 TIPUS DE GASTRU
LACIÓ en el desenvolu~ 
pament embrionari. En 
aquest procés, a partir defs 
diferenrs bfastómers que 
componen la b/8sruta, es 
diferencien f'ectoderma 
(bfanc) i l'endoderma (ta· 
ronja) i, més tard, es forma 
el mesoderma (groc), 
A Gastrulació per invagina· 
CIÓ, 8 gasrrulació per epi· 
bólia, e gastrufació per in· 
volució, O gastrufació per 
delaminació, E gastrulació 
per ingressió. F formac1ó 
de fa tercera fu:la embno· 
naria, el mesoderma. 
1 8/astoce/, 2 bfastópor, 
3 arquénteron, 4 celoma; 
p.a. poi animal; p.v. poi ve· 
getatJU. 
/D1buix: Biopunt. a partir de 
Bames, Marshalf, Beau· 
mont. Cassier, Huillon/ 
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F 

Fig. 2.2. Simetría animal, ejes, planos y regiones del cuerpo. a) Anémona de mar, un animal 
con simetría radial. b) Pez, un animal de simetría bilateral. (Tomado de Storer et 

al.) 
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