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Els vcrtcbrats s'han originat de formes pre-vertebrades planctoniques

que s'alimentaven filtrant el plancton Els actuals procordats han d'es-

ser considerats coin a formes molt laterals o almenys coin a formes

degradades respecte al tronc que ha donat origen als Vertebrats.

Les formes filtradores planctoniques eren, obviamcnt, mes abundants

en arees riques en plancton. Aquestes, coin es logic, es troben en zones

riques en sals minerals, coin son les desembocadures de rius.

Les formes filtradores cercaren en llur temps les fonts d'elements que

els venien dels rius i migraren rius amunt. Aixi i tot, es presentaren una

serie de problemes d'eliminacio de sals que es resolgueren amb l'aparicio

de les branquies, la primera funcio de les quals, doncs, fou l'eliminacio

de sals i no el tradicional paper respiratori que hom els atorga d'antuvi.

I be: no totes les sals tenen la mateixa facilitat d'eliminacio: algunes,

per llur alta concentracio, coin son totes les sals calciques, foren di-

positades en forma do plaques ossies que cobrien predominantment la

regio cefalica dels printers agnats. Aparegue per primera vegada l'esque-

let ossi.

Tot aixo ens permet d'afirinar, basant-nos sempre en hipotesis, quc

els primers vertebrats s'originaren en aigiies salabroses. Despres prolifera-

ren, es diversificaren i tendiren a dominar tant l'ambient terrestre coin

el marl. A 1'America meridional, per exemple, hi ha en els mercats mes

varictat de peixos d'aigua dolca que no d'aigua salada, la qual cosa corro-

bora en part aquestes suposicions.

Aquestes adaptations a tan diferents medis suposen canvis d'estruc
tures. Un exemple ben clar es el de la glandula tiroide.

ORIGEN

En algun aspecte hom pot considerar la glandula tiroide coin a real-
ment unica entre totes. Es 1'6nica que, essent inicialment una glandula
de secrecio externa, passa a esser una glandula de secrecio interna.

Tradicionalinent hom ha dit que deriva de l'endostil de l'amfiox

(Brae chiostonla) 3, B, 4 La secrecio de 1'end6til a traves dell canals de

6i



4 J.1CIXT NAD.4L I PGIGDFFiBRFGAS

la faringe branquial passa a 1'epfstil, i d'aquf a l'esofag. Aquesta se-
crecib es incorporada i digerida a les ccllules de l'intestf d'aquest animal.
Una particularitat de 1'amfiox es, doncs, que presenta una digestio intra-
cellular i no extracellular corn els vertebrats.

La secrecio de Fend6stil no va, per tant, al torrent circulatori, sinb
que cs vessada al tram digestiu i vehiculitzada. Aix,) explica que l'hor-
mona tiroide sigui Tunica quc pot csscr incorporada, amb gran efectivitat,
per via oral.

L'endostil no cs una formacio exclusiva dels procordats 2. Es pre-
sent, lleugerament modificat, en la larva ammocet de la llamprea i se'n
deriva la glandula tiroide durant la metamorfosi (fig. r).

Cal considerar 1'aparici6 d'alguns treballs que dubten que la glandula
tiroide dels procordats sigui hom,)loga a la de la larva ammocet, per,)
aquests dubtes semblen aparcixer davant una concepci6 erronia de la
natura de 1'homologia. L'lromologia no impedeix un canvi en 1'es-
tructura i en la funcio durant la seva evoluci6. Aquest criteri cs basic
per tal d'establir 1'homologia de la glandula tiroide.

Sabem que la biosfntesi do les hormones tiroides tc Iloc en Fend6stil
de les larves de llamprea. Amfioxs immergits en solucions de iode radio-
actiu mostren, despres de sotmesos a autoradiogralia, que el iode es fixa
en una scrie de zones de l'epiteli endostilar. Estudis posteriors de tipus
cromatografic han revelat la producci6 de les iodotirosines i de les dues
hormones. Aixo fou realinent un gran avenc per a establir la certesa que
1'end6stil era una futura glandula tiroide. L'autoradiografia d'animals
radioiodotractats mostra una concentracio de cossos iodats estretament
associats a un grup de ccllules situades sobre la glandula dorsal de
l'endostil. Cromatograficament, pero, les iodotirosines i les hormones es
troben tant a la faringe corn a tot 1'aniuial. Es, per aixo, probable que
aquestes substancies es forurin tant a Fend6stil de 1'amfiox coin a 1'en-
d6stil de la larva ammocet'.

No ha estat establert, pero, que el mecanisrne de sintesi dels cossos
iodats a l'amfiox sigui idcntic a la biosfntesi normal seguida a la glan-
dula tiroide '. No existeixen evidcncies que la triiodotironina i la
tiroxina siguin hormones actives en procordats. Aixo demostra que l'hor-
monogcnesi es prematura. D'altra banda, fend,)stil cs Tunica part de la
faringe o 1'6nic ,)rgan intern capac de fixar el iode a partir de productes
iodats, pero no solament es pot posar de manifest en extractes de la
faringe, sing que tambe es detectable en preparats del cos un cop horn n'ha
separat 1'6rgan. Aixo posa en evidcncia que els productes iodats passen
a traves del cec i son incorporate a les ccllules com hi cs incorporat l'altre
material que passa pel tram digcstiu. Pero es veu tambe per autoradio-
grames que els compostos de iode son clarament visibles en altres punts
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de la superficie externa, parts de I'epiteli i dels cirrus bucals inclosos.
Aixo mateix passa en els urocordats i hemicordats . En els primers les
autoradiografies ens mostren dos centres principals de fixaci6 de iode:
la tunica i l'endostil.

PAPER EN L'EV'OLUCIO

Un altre aspecte cs el paper que to 1'horinona tiroide coin a catalit-
zadora de l'evoluciO. Pensem en la possible arribada a adult d'alguns
axolots (Ambystoma) posant en el medi anibicntal tiroxina; la rapida
metaniorfosi en idcntiques conditions dels anifibis; i l'accentuacio dels
caracters incs sobresortints de Pcriophthalmus.

Periophtalmns s'assembla, en lfnies generals, a un gobid, pero cls
musculs adductors i abductors estan Hies individualitzats, cosa que permet
la utilitzacio de les alttes coin a inenibres inarxadors en les curses pels
inanglars (Grass). Llurs tills bastant junts, sortints, ercctils, extreina-
ment mobils, igual que la parpella inferior, els ban adaptats a la visio
atria Ilunyana (Voiz, Igoe). Aquests ulls tenen grans analogies amb els
dels batracis. La cornia, el cristal•li, 1'esclerotica, tenen musculs propis
que pernieten l'acomodacio. Cal recordar que els peixos no tenon ni
Iligament suspensor del cristallI ni processos ciliars. A mcs, el cristallf
to un index de refraccio molt semblant al dels vertebrats terrestres i di-
ferent, doncs, del dels altres peixos. La visio pot (sser monocular o bino-
cular, i permet d'apreciar fins i tot relleu i distancies gracies a la inobi-
litat dels tills. L'administracio de tiroxina mentre l'animal es desenvo-
lupa accentua tots els sous caracters, coin cs observable especialment a les
extreniitats, les quals es tornen francament amfibianes.

Els factors desencadenants d'una major secrecio tiroide estan, segons
senibla, relacionats ainb les difercncies de concentracio sauna del medi.
La sortida al medi terrestre forca una dessecaci<S, tin desequilibri en
sals i, per tant, afavoreix la secrecio tiroide i una millor adaptaci6 a
aquest medi.

Destacada la possible iinportancia de la glandula tiroide en 1'evoluci6
dels cordats, donarein una ullada a la seva anatoulia dins aquest grup

ANA'rOM IA COMPARADA I ALTERACIONES

En els ciclostonis, la seva estructura suggereix una homologia i una
analogia en els aspectes observables a Branchiosloma. La larva ammocet
de la llaniprea te, coin aquest, un endostil i una cvaginaci6 faringia
ventral, anib epiteli glandular i secretions iodades: la denorninada glan-
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dula subfaringia. El mes interessant en aquests cas es que l'evaginacio

glandular se separa de la faringe i adquircix les caracteristiques d'una

glandula tiroide autentica. Es curiosa la troballa de larves ammocets

de llarnprea sexualment madures, neotcniques per tart, i sense glandula

tiroide; aquesta no s'havia separat encara de l'endostil. Una part, alinenys,

de l'endbstil dels ciclostoms seria, doncs, hornbloga de la glandula tiroide.

Horn ha demostrat, igual que en els cefalacordats (Branchiosloma), la

propietat d'acumular iode per part de ccllules endostiliques. Identic pro-

ccs hour comprova en mixinoids.

Ell els telcostis horn observa moltes variacions en la morfologia de la

glandula, la qual pot esscr una formacio difusa tot al llarg de 1'aorta

ventral i de les arteries branquials aferents, o be estar concentrada en

dos lobuls fins, i tot a nivell de fare anterior. En alguns casos curiosos

una part almenys de la glandula s'ha separat de la faringe i es troba

situada en els indrets mes inesperats, corn als ronyons i al cervell.

La hiperplasia tumoral de la glandula es frequent en peixos, i ha

estat particularment descrita en Xiphophorus maculatus. Horn pot trobar

teixit tiroideu tumoral en els indrets mes diversos del cos: ventricles

cardiacs, ronyons, fetge, cervell, vesicula natatoria, etc. Amb l'edat aug-

menta la fregiiencia 4.

Els dipnous tenen tin tiroide bilobat amb un istuie molt prim. Tc en

els peixos tin paper osmoregulador forca important, cons ja hem vist

en el cas de Periophthalmus. Aixo es manifesta si bons compara les

gliurdules de les especies marines amb les d'aigiies dolces. Horn veu que

l'activitat tiroide i les exigencies d'oxigen son mes elevades en les marines.

En els amfrbis es una formacio parella, be que en cls urodcls inicial-

ment cs senar i despres es divideix ell dues. 'fart err aquests animals

corn en els rcptils l'hormona es important pcrgnc regula la muda total

dels rcptils i la muda, per parts, dels amfibis.

En els lacertilis la glandula tiroide cs parella i es situada prop de la

traquea. Per contra, en els quelonis, ofidis i crocodilians es senar i es

situada molt enrera, gairebc prop del cor.

Les aus tenon dues glandulas tiroides, separades per la traquea,

situades molt prop de la seva base. Senibla que intervenen en la regu-

lacio de la forma i del color d'algunes plomes i que estan lligades als

mecanismes frsiolbgics desencadenants dels processos de migracio.

En els marnifers la seva estructura i la seva funcio son senrblants a les

de 1'bome.

Potser abans d'acabar hem de destacar que en els homoterms, la seva

activitat no cs tan influida pels canvis estacionals cone s'esdeve en els

poiquiloterms, en els quals hi ha una ritnricitat secreteria intimanrent

correlacionada amb 1'estacional.
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