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מעבדה מס'  - 5תולעים טבעתיות )(Annelida
מערכת התולעים הטבעתיות היא מערכה של תולעים סגמנטליות ובעלות צלום ,רובן ימיות ,חלקן חיות במים
מתוקים וחלקן יבשתיות ,המונה כ 15,000-מינים .המערכה נחלקת מסורתית לשלוש מחלקות עיקריות )אם כי
היא כוללת עוד כמה קבוצות קטנות יותר שלא נדון בהן כאן(.
התולעים הרב-זיפיות  ,Polychaeta -חיות כולן במי ים ,חלקן ישיבות וחלקן ניידות .מתאפיינות בתוספות
סגמנטליות המכונות כנף-רגל  ,parapodiumובריבוי זיפים.
התולעים הדל-זיפיות )שלשולים וקרוביהם(  ,Oligochaeta -חלקן חיות במי ים ,חלקן במים מתוקים
וחלקן באדמות לחות . .לרוב חסרי תוספות סגמנטליות וללא זיפים או עם זיפים מעטים בלבד.
העלוקות  ,Hirudinea -חיות במים מתוקים ,מים מלוחים או ביבשה .בעלות מבנה גוף מתמחה וקבוע
המתאפיין ב 33-סגמנטים ובכפתורי הצמדה בקצה הקדמי והאחורי של הגוף.
נתחיל בסקירה כללית של התולעים הטבעתיות ,תוך התמקדות במאפיינים המבדילים אותן מן התולעים
השטוחות ,ואחר-כך נדון בכל אחת מן הקבוצות לעומק.
תולעים-טבעתיות נבדלות מתולעים-שטוחות בכך שיש להן גוף סגמנטלי .סגמנטציה segmentation
משמעה שהגוף מחולק לטור של יחידות החוזרות על עצמן לאורך הציר הקדמי-אחורי של בעל-החיים .כפי
שנראה בהמשך הקורס ,קיימות מספר מערכות  phylaבעלות מבנה סגמנטלי .דגם גוף כזה מאפשר
מודולריות בהתפתחות העוברית והתמחות של אזורי גוף שונים לתפקידים ספציפיים .הסגמנטציה גם מסייעת
לתנועה ,מכיון שכל זוג סגמנטים מחובר באמצעות שריר המאפשר להם לנוע אחד יחסית לשני .יש קשר הדוק
בין מבנה גוף סגמנטלי להצלחה אבולוציונית .בתולעים הטבעתיות כל יחידה כזו )סגמנט (segment
מופרדת משכנותיה על-ידי מחיצה רוחבית .מערכות האיברים החוזרות על עצמן סגמנטלית כוללות את חלל
הגוף ,שרירים ,עצבים ,כלי דם ,מערכת השתן ,מערכת המין ,וכן גם זיפים ותוספות אחרות הנמצאים משני צדי
הגוף .קדמית לסדרת הסגמנטים יש "פרק ראש" שהוא מבנה לא-סגמנטלי המכיל מוח ואיברי חוש )במקרים
רבים מתאחים כמה סגמנטים קדמיים עם פרק הראש ליצירת ראש מורכב( .אחורנית לסדרת הסגמנטים,
בקצה הגוף ,יש "פרק אחורי"  -מבנה לא-סגמנטלי המכיל את פי-הטבעת .anus
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תולעים-טבעתיות נבדלות מתולעים-שטוחות גם בכך שבנוסף לחלל עיכול יש בגופן חלל גוף.coelom ,
הצלום הוא מאפיין מורפולוגי של הרוב הגדול של בעלי החיים הבילטרליים ) .(Bilateriaחלל הגוף מלא
בנוזל הנמצא בלחץ גבוה יחסית ללחץ הסביבה ,ועל ידי כך נותן תמיכה המהווה למעשה שלד פנימי )שלד
הידרוסטטי( .השלד הפנימי מאפשר תזוזה באמצעות שרירים  -השרירים פועלים כנגד תמיכת השלד
ומאפשרים תנועה גלית של הגוף .השלד הפנימי מאפשר גם תנועה על ידי דחיפת המצע או התחפרות בתוכו.
במהלך ההתפתחות העוברית מתהווה חלל גדול בתוך המזודרם ותאי מזודרם הסובבים את החלל מתקרבים
זה אל זה ליצירת אפיתל ,המדפן את החלל וסוגר על הנוזל שבו .האפיתל המדפן את חלל הצלום מכונה
 .peritoneumחלל הגוף בתולעים הטבעתיות מורכב כרגיל משני מדורים )ימין ושמאל( המופרדים על ידי
מחיצה אורכית mesentery ,והוא מלא בנוזל .בתולעים טבעתיות הצלום הוא סגמנטלי ,כלומר בכל סגמנט
יש חלל צלום המופרד מזה שמלפניו ומאחוריו על ידי מחיצה רוחבית המכונה .septum
גידול הגוף מושג על-ידי התארכותו :במהלך ההתפתחות העוברית ולעתים גם בבוגר ,ישנו אזור בירכתי הגוף
)סמוך לפי-הטבעת אך קדמי לו( המנץ סגמנטים חדשים ,כך שהסגמנט החדש והצעיר ביותר בגוף הוא זה
האחורי ביותר והסגמנט הוותיק ביותר ממוקם מאחורי הראש .סגמנטציה מהווה דרך נוחה להגדלת הגוף:
במקום להגדיל כל איבר בגוף בפני עצמו ,חוזר הגוף על בניית אותם איברים ובאותם גדלים ,פחות או יותר.
בתולעים-טבעתיות התמחות סגמנטים לתפקידים שונים היא די חלשה .בחלק מן התולעים הרב-זיפיות הגוף
מחולק לכמה אזורים שונים כשבכל אחד מהם סגמנטים מטיפוס מסוים ,אך לרוב הסגמנטים זהים פחות או
יותר לאורך כל הגוף.
העור של תולעים-טבעתיות נבדל מזה של תולעים-שטוחות בכך שחיצונית לתאי האפידרמיס יש שכבה לא-
תאית המכסה את הגוף באופן הדוק .שכבה זו המכונה קוטיקולה  cuticleמופרשת על-ידי האפידרמיס
שהוא חד שכבתי וכולל תאים מפרישים רבים .הקוטיקולה מורכבת מסיבי חלבון )בעיקר קולגן ,לפעמים גם
פולי-סכרידים( המאורגנים בשתי שכבות סליליות ומשמשת לחיזוק דופן הגוף .האפידרמיס מהווה את משטח
הנשימה של התולעת ולפיכך עליו להיות דק וחדיר למים )כדי לאפשר חדירת גזים מומסים( .תפקודים אלה
של האפידרמיס כופים גם על הקוטיקולה שמעליו להיות דקה וחדירה  .לפיכך תולעים-טבעתיות מוגבלות
לאזורים מימיים או ,אם הם ביבשה ,לבתי-גידול לחים.
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בדומה לחלל הגוף ,גם מערכת השתן סגמנטלית .הפרשת השתן מתבצעת על-ידי נפרידיה nephridia
)"כליות קטנות"( .כל סגמנט מכיל זוג כליות סימטריות .כל כליה בנויה כצינור הפתוח בשני קצותיו )להבדיל,
בתולעים-שטוחות הכליה בנויה כמערכת צינוריות עיוורות( .תנועת ריסונים בפתח הכליה שואבת את נוזל
חלל-הגוף לתוך הצינור .כאשר עובר הנוזל לאורך הצינור נספגים רכיבים חיוניים חזרה לתוך דופן הצינור
)מלחים ,מים( ואילו חומרי פסולת מופרשים ,מדופן הצינור אל תוך חללו .כך ,שתן היוצא לבסוף את הצינור
שונה מאד מזה שנכנס בו .למעשה כל כליה משתרעת על-פני שני סגמנטים ,כי המשפך הריסוני נפתח אל
סגמנט שהוא קדמי לסגמנט המכיל את גוף הצינור ואת פתח היציאה .בתולעים-טבעתיות רבות מתנקזים גם
צינורות המובילים מבלוטות המין אל צינור הכליה ,כך שאותה הצנרת מתפקדת הן בהוצאת שתן הן בהוצאת
תאי מין.
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מבנה מערכת ההפרשה
מערכת הדם משמשת להובלת מזון וחמצן אל רקמות הגוף .היא כוללת צינור גבי וצינור גחוני וגם לה יש רכיב
סגמנטלי.
מערכת העיכול אינה סגמנטלית .היא בנויה כצינור ישר המתמשך בתוך הגוף ,מן הפה שהוא בפרק הראש
ועד פי-הטבעת  anusשהוא בקצה האחורי ביותר .מערכת העיכול תלויה בתוך חלל הגוף בין שתי מחיצות
אורך  mesenteryהאחת מעל והאחרת מתחת למערכת .היא מוקפת בשרירים היקפיים ואורכיים משלה,
ואלה מסיעים את עיסת המזון אחורנית ,לפעמים תוך הסתייעות בתנועה ריסונית .כאן ניתן לראות יתרון נוסף
לצלום בכך שהוא מפריד בין שרירי דופן הגוף לשרירי מערכת העיכול .בכך הוא מאפשר לשתי מערכות
השרירים הללו להתכווץ מבלי שתפרענה זו לזו .לאורך מערכת העיכול יש דיפרנציאציה תפקודית לאזורים
שונים .הלוע מוביל אל וושט  oesophagusצינורי שאליו מתנקזות בלוטות רוק .הרוק מהווה מצע יעיל
לאנזימים מעכלים ,המופרשים בהמשך מערכת העיכול .חלקו האחורי של הוושט מתרחב לחלל אגירה ,קיבה
 stomachשיש בה בלוטות המפרישות אנזימים מעכלים – זה האזור בו מתרחש עיקר העיכול החוץ-תאי.

הקיבה מובילה למעי  , intestineשתפקידו בספיגה תוך-תאית של המזון .לא כל המזון נעכל .באזור האחורי
של מערכת העיכול מגובשת פסולת המזון הבלתי-מעוכלת לצואה  ,fecesוזו מופרשת מהגוף דרך פי-הטבעת
. anus

תולעים רב-זיפיות Polychaeta -
התולעים הרב-זיפיות מהוות את הקבוצה הגדולה ביותר בקרב התולעים הטבעתיות והן כוללות כשני שלישים
ממספר המינים הכולל של המערכה .כל התולעים הרב-זיפיות חיות בים .המאפיין הבולט ביותר הוא קיומן של
כנפות-רגל  Parapodiaכאשר לרוב כוללות הכנפות גם זיפים המכונים  chaetaeאו  ,setaeהעשויים
כיטין ,גיר או צורן.
!&!()!*+!!,!$-&.
!&/0"!(&!(1!*&,!&!,2
&#'-0)1!*+!,$-&.

!#),5!3-4
!"#!$!%&'$%
!"&!#4
!*&!6!&7
!1&!0,!+&!6:
!*&!&!4,!$!:!*&,!&!,2

!*&(./!,!$-&.

!"&!#!4!896
From: Pearse, Pearse,
Buchsbaum & Buchsbaum, 1987

התנועה היא או על ידי "הליכה" על פני הקרקעית תוך שימוש בכנפות והאחזות באמצעות הזיפים ,או בשחיה
נחשונית למרחקים קצרים .תנועת התולעים כרוכה בפעילות אנטגוניסטית )מנוגדת( של שרירי האורך בשני
צידיו של כל סגמנט :השרירים האורכיים בצדו האחד של סגמנט כלשהו מתכווצים ונרפים לסירוגין )בהרפיה
הם נמתחים( ,בתזמון מנוגד להתכווצות-והרפיה של השרירים בצדו האחר של הסגמנט .בכך עובר הגוף כולו
סדרה של התפתלויות מטא-כרונית ,הנעות מאחורנית קדימה .כאשר פסגתו של גל מטא-כרוני מגיעה לצידו
האחד של סגמנט מסוים נפרשות כנפות-הרגל של אותו צד בסגמנט ומזדקפות ,הודות לכיווץ השרירים
שבבסיס כנף-הרגל .בכך נוצרים מעין רגליים או משוטים ,היכולים לדחוף אחורנית כנגד המים או הקרקעית,
ולקדם את התולעת .כאשר נקודת השפל של הגל המטא-כרוני פוקדת את אותו הצד בסגמנט ,מוצמדת כנף-
הרגל לגוף .באופן זה כנפות-הרגל שבשני צדדיו של כל סגמנט מצויות במצב הפוך ,זו יחסית לזו .מתוך דגם
בסיסי זה של פעילות שרירים ,התפתחו תולעים רב-זיפיות שהתמחו להתחפרות ,זחילה או שחייה .בהתאמה
נבדלות קבוצות התולעים הרב-זיפיות בגודלם היחסי של כנפות-הרגל והזיפים.
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יש תולעים רב-זיפיות שבהן אבדו מחיצות-הרוחב שבין כמה סגמנטים עוקבים ,או שהמחיצות הצטמצמו
למעין גיליונות מחוררים .בתולעים רב-זיפיות אלה ,כיווץ סגמנט אחד דוחק את נוזל חלל-הגוף שבו הלאה ,אל
סגמנט אחר הקולט את עודפי הנוזל ,שאז סגמנט זה יתרחב .כאשר שני צדדיו של כל סגמנט מתכווצים יחדיו
על בסיס גל מטא-כרוני ייווצר גל של התכווצויות והתרחבויות ,החולף לאורך הגוף .גל כזה מכונה גל
פריסטלטי  peristaltic waveוהוא יעיל כדרך להתקדמות בתולעים רב-זיפיות הנוהגות להתחפר לתוך
התשתית.
חלק גדול מן התולעים הרב-זיפיות הן ישיבות  sessileאו קבועות  ,sedentaryומבלות את כל חייהן
בתוך מחילה שהן חופרות ,או בתוך צינור גירני שהן מפרישות סביב עצמן .במינים ישיבים אלו ,עיקר התנועה
הוא בתוך הצינור .התולעים הניידות הן ברובן הגדול טורפות ,ואילו הישיבות לרוב מלקטות רקב מתוך
המחילה באמצעות משושות הנמצאות מסביב לפה ,או שהן צדות חלקיקי מזון מורחף או בעלי חיים קטנים
באמצעות זרועות ציד שהן מוציאות מחוץ למחילה או לצינור.
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מערכת הדם מסיעה חומרי מזון ברחבי הגוף .רק אזורים מסוימים במערכת העיכול משמשים לספיגת תוצרי
המזון ,ולפיכך תנאי לגודל-גוף גדול הוא מערכת דם להסעה ופיזור של חומרי המזון .לאורך גב התולעת מצוי
צינור גדול ,בו זורם דם אל כיוון הראש .לאורך גחונו יש צינור גדול נוסף ,בו זורם הדם לכיוון פי-הטבעת .שני
צינורות אלה מחוברים ביניהם על-ידי צינורות-משנה היורדים סביב מערכת העיכול .צינורות-משנה אלה
מתפצלים וחודרים לכנפות-הרגל ,לדופן הגוף ,לכליות ולסביבות המעי ובכל איבר הם מתפצלים לנימים
 capillariesרבים שמתוכם מועברים חומרי המזון לאיברים אלו .מתוך נימים אלו מתנקז הדם )חסר
המזון( אל מערכת צינורות-משנה נוספת ,המתנקזת לבסוף אל צינור-הדם הגדול שבגב .תנועת הדם במערכת
הצינורות מותנית בפעילות של שרירי דופן הגוף ושרירי דפנות כלי הדם .אין איבר מרכזי פועם )לב(.
בנוסף על תפקודה בפיזור חומרי מזון ברחבי הגוף ,משמשת מערכת הדם גם לפיזור חמצן ולאיסוף פחמן דו-
חמצני .בתולעים רב-זיפיות גדולות יש צורך במערכת שתסיע את החמצן ברחבי הגוף .האיברים בגוף שבהם
מתרחש עיקר קליטת החמצן מכונים זימים  gillsוכנפות-הרגל משמשות ,בנוסף לתפקודן בתנועה ,גם
כזימים .בכל סגמנט מתפצל צינור-משנה מתוך הצינור הגדול שבגחון ,עולה אל תוך כנף-הרגל וכאן הוא
מתפצל לנימים רבים ,בהם מתרחשת קליטת החמצן מתוך מי הים )וכן גם פליטת פחמן דו-חמצני( .נימים
אלה מתנקזים אל תוך צינור-משנה המוביל לבסוף אל תוך הצינור הגדול שבגב .כיוון שהצינור הגבי העשיר
בחמצן זורם קדימה ,זוכים המוח ומערכת הבליעה לשפע חמצן.
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מבנה מערכת הדם בתולעים רב-זיפיות
מערכת העצבים המרכזית בנויה כעין סולם .בכל סגמנט יש שני ריכוזים של תאי עצב ,גנגליונים ganglia
אחד מכן צד .כל זוג גנגליונים מחוברים בחיבור רוחבי של סיבי עצב  commisureוכל הגנגליונים בצד
מסוים מחוברים ביניהם בסיב אורכי  .connectiveבקדמת הגוף ישנו ריכוז גדול במיוחד של תאי עצב
המכונה מוח  .brainהמח מרכז מידע ממערכות החוש הנמצאות בקדמת הגוף .לתולעים הרב-זיפיות יש
מערכות חוש רבות ומפותחות יחסית; משושים ומחושים למגע ולריח ,וזוג עיניים אחד לפחות הכוללות עדשה,
תאי פיגמנט ושכבה של תאי חוש.

רביה ורגנרציה :הרוב הגדול של התולעים הרב-זיפיות הן בעלות מינים נפרדים והרביה היא לרוב מינית.
לחלק גדול מן התולעים יש יכולת רגנרציה מסוימת .זו מוגבלת בדרך כלל להשלמת איברים בודדים שנפגעו,
או להוספת סגמנטים אחוריים במקרה של קטיעה .במספר קבוצות יש יכולת רגנרציה מפותחת יותר ,ובעל
החיים יכול לבנות פרט חדש שלם על בסיס סגמנט בודד או מספר סגמנטים .בחלק מקבוצות אלו ישנה רביה
אל-מינית על ידי שבירת הגוף ורגנרציה.
לתולעים רב-זיפיות אין בלוטות-מין ברורות .תאי המין נוצרים באפיתל דופן הצלום והם משתחררים לתוך
נוזל הצלום ,בו הם מבשילים .תאי מין בשלים משתחררים למים ,שם מתרחשת הפריה חיצונית .בסוג
) Nereisבו נתבונן במעבדה( עובר הפרט שינוי מבני קיצוני לקראת עונת הרבייה :הסגמנטים האחוריים
תופחים ,הופכים גדושים בתאי מין ,וכנפות-הרגל של סגמנטים אלה הופכות בנות-תנועה כך שפרט שהוא
בוגר מינית )זכר או נקבה( מותאם הן לשחייה הן לרבייה .פרט כזה )המכונה  epitokeמהיוונית ,tokus
ללדת( עולה מקרקעית הים ,שוחה אל סמוך לפני המים ושם הוא פולט את תוצרי המין שלו .יש סוגים בהם
במקום שכל פרט ישחה אל פני המים ,מתרחשת הנצה לא-מינית :סגמנט אחר סגמנט ניתק מחלקה האחורי
של תולעת-האם ,הנותרת במחילתה ,שוחה אל פני המים ושם משתחררים תאי המין .בסוגים אחרים נקרע
דופן הגוף ותאי המין משתחררים למים ,תוך מותם של ההורים.
לאחר ההפריה מתפתחת פגית )לרווה( אשר יש בה מערכת עיכול שלימה ,עם פה ופי-טבעת .שני דורים של
ריסוניים מצויים סביב קו המשווה של הפגית וציצת ריסונים נוספת מצויה בחלקה העליון .פגית מטיפוס זה
מכונה ציצנית  trochophoreוהיא ניזונה מפלנקטון תוך כדי שחיה באמצעות הריסים .בציצינית יש
עיניות ,כליות-שוטונים וכן גושי זיפים ,להגנה מטורפים שוכני-פלנקטון .בהמשך ההתפתחות של הפגית
מתרחש גידול של הגוף :אחורנית לפה וקדמית לפי-הטבעת מתחיל המזודרם שמשני עברי מערכת העיכול להנץ
סדרה של גושים וכל גוש מתארגן כשלפוחית סביב חלל מרכזי .גושים אלו מהווים את הבסיס להתפתחות
הסגמנטים .הדפנות הקדמיים והאחוריים של כל סגמנט יוצרים את מחיצות-הרוחב שבין הסגמנטים .בכל
סגמנט יש ריסונים המסייעים בשחייה .איזור הפה )והציצית( מצוי קדמית לסדרת הסגמנטים והוא יתהווה
לפרק-הראש; אזור פי-הטבעת יתהווה לפרק-הקצה .ציצנית מרובת-סגמנטים זו שמבנה הגוף שלה כבר קרוב
לזה של הבוגר ,מכונה  nectochaeteוהיא שוחה וניזונה מפלנקטון תוך גידולה .כאשר משקלה מכביד מדי
היא שוקעת לקרקעית ומתחילה לנהל אורח-חיים הדומה לזה של הבוגר.

&!!.%!/01&2!8!54%!!.%!94#!-1

!*1#!'%2!*3'3

!4'!1#-'!"!'!"#!/

*6'+

!6"!+!54%03%3
!!.$,#!1!%!(6#7
!*0
!'2.

!4%!+*(!54%03%3
''8!"!+!4#!#'4
!!.%/01&2

!4'!1#!,#!&!)'!'!%7

)26,5!'!0
From: Pearse, Pearse,
Buchsbaum & Buchsbaum, 1987
From: Brusca & Brusca, 1990

פגית ציצנית  -מבנה כללי

שלבי התפתחות מפגית צצנית ועד לשקיעה

תולעים דל זיפיות Oligochaeta -
המחלקה מונה כ 3500-מינים ,מיעוטם בים ורובם במים מתוקים וביבשה; הנציג המוכר ביותר הוא השלשול
 , Lumbricusבו נתבונן במעבדה .תולעים דל-זיפיות נבדלות מתולעים רב-זיפיות בכך שאין להן כנפות-רגל;
בכך שפרק הראש חסר עיניים ,משושות ושיניים; וכן בכך שיש זיפים מועטים בלבד ,על-פני הגוף .חוסר זה
הוא תוצאה של אובדן משני ולא מעיד על העדר מקורי של תכונות אלה .על פי הסברה הרווחת כיום ,התולעים
הדל-זיפיות התפתחו מתוך התולעים הרב-זיפיות ומהוות למעשה קבוצה בתוכן.
הגוף מצופה קוטיקולה דקה המופרשת על-ידי האפידרמיס .מתחת לאפידרמיס מצויים שרירי הגוף המאורגנים
בשתי שכבות ,היקפית ואורכית .אפידרמיס וקוטיקולה מהווים יחדיו את דופן הגוף ,המאורגן בסגמנטים .על
כל סגמנט יש זיפים הניתנים לזיקוף או להצמדה לגוף ,תחת בקרה שרירית .כאמור ,להבדיל מתולעים רב-
זיפיות ,כאן הזיפים קצרים ומועטים.פנימית לשכבות השרירים מחולק הצלום לסדרת מדורים על-ידי מחיצות-
רוחב ,היכולות להתקער ולהתיישר ולהשפיע על לחץ הנוזל בתוך כל מדור .התנועה היא על ידי כיווץ והרפיה
של סגמנטים שלמים באופן עוקב ,ולא כיווץ של צד אחד בכל פעם ,כמו אצל התולעים הרב-זיפיות .דרך סדרה
רציפה של כיווצים והרפיות של שרירים היקפיים ואורכיים ,כאשר נוזל הצלום משמש שלד הידרוסטטי
המתופעל על-ידי מחיצות-הרוחב ,מתקדמת התולעת הדל-זיפית בתוך מחילותיה התת-קרקעיות .כיווצים
עוקבים אלו של הגוף מכונים גלים פריסטלטיים .peristaltic waves
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חתך רוחב אופיני בתולעת דל-זיפית
באדמה תחוחה מתחפר השלשול על-ידי דחיפת העפר לצדדים ,אך על-מנת להתחפר באדמה כבושה הוא בולע
את העפר שבדרכו .שלשול מקדיש את עיקר פעילותו לבליעת עפר תת-קרקעית .את צואת העפר שבלע הוא
מפריש ומטייח בה את המחילה )כדי לייצב אותה(; או שהוא מוציא אותה אל פני הקרקע .בליעה זו היא גם
דרך להזנה ,כי העפר מכיל זרעים ,צמחים מרקיבים ,ביצים וגופות מרקיבות של יצורים שונים וכן עלים שנשרו
על פני הקרקע ,אותם גורר השלשול אל תוך מחילתו .מרקבוביות זו הוא ניזון ואילו שאר )מרבית( העפר
מופרש בצואה.
הפה מוביל אל לוע שרירי ,המשמש לליקוט המזון .מן הלוע עובר המזון לוושט אליו מתנקזות בלוטות
הפולטות עודפי גיר )שנקלטו בגוף אגב אכילת העפר( אשר יופרשו בצואה .חלקים אחוריים של הוושט עשויים
להתרחב למאגר זמני של מזון )זפק  ,(cropוכן לקיבה שרירית  gizzardבה המזון מרוסק על-ידי פעילות
שרירית של הדופן ,מלווה בהפרשה של אנזימים וביצירת סביבה חומצית .מכאן מועבר המזון למעי ,לספיגה
פנים-תאית .שטח פני המעי מוגדל על-ידי נוכחותו של רכס פנימי ,הבולט אל תוך חלל המעי ומתמשך לאורכו
בנתיב סלילי .בניגוד לתולעים רב-זיפיות ,בהן תלוי המעי בתוך הצלום בין מחיצת-אורך עליונה למחיצת אורך
תחתונה ,בשלשולים חסרה המחיצה התחתונה .כך ,שחללי הצלום הימניים והשמאליים רציפים.
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מבנה מערכת העיכול בשלשול

מבנה מערכת הדם בשלשול

מזון המעוכל במערכת העיכול מועבר לאיברי הגוף השונים במחזור הדם .מערכת הדם דומה בעיקרה לזו של
תולעים רב-זיפיות :צינור גדול בצד הגב וצינור גדול נוסף בצד הגחון .בשונה מהן ,תנועת הדם בתוך הצנרת
מסתייעת בחמישה צינורות סגמנטליים באזור הוושט ,המסוגלים לפעום )כלומר – חמישה זוגות של לבבות(.
בכך מתאפשרת זרימה מהירה יותר של דם.
הנשימה בשלשול ,בדומה לתולעים רב-זיפיות ,היא דרך דופן הגוף ובהתאמה הקוטיקולה חייבת להיות דקה.
נשימה מתבצעת רק על משטחים לחים והקוטיקולה נשמרת לחה באמצעות תאי ריר הפזורים באפידרמיס ,וכן
באמצעות נוזל הצלום ,היוצא את הגוף דרך פתחים הממוקמים בתלמים שבין סגמנטים עוקבים )בצד הגב(.
לשלשול יכולת מסוימת לווסת את מאזן המים והמלחים שבגופו אך עיקר כוחו דווקא ביכולתו לשאת שינויים
קיצוניים בתכולת המים .שלשול הנמצא באדמה לחה מכיל מים בשיעור  85%ממשקלו ,כשהוא שרוי במים
מתווספים לו  15%ממשקלו זה ,ובאוויר יבש הוא שורד באובדן של  70%ממשקלו.
מערכת העצבים המרכזית גם היא סגמנטלית .המוח ,שהוא גנגליון בעל שתי אונות הממוקם מעל ללוע
 ,supraoesophageal ganglionמתחבר במסילות עצב לגנגליון שמתחת ללוע suboesophageal
 .ganglionמתוך גנגליון זה יוצא זוג כבלי עצב לקצהו האחורי של הגוף .כבלים אלה מתרחבים בכל סגמנט
לזוג גנגליונים סגמנטליים ,שמתוך כל אחד עולים שלושה עצבים .כל גנגליון קולט איתותים חשמליים מתאי
חוש בעור ,ומשגר איתותים חשמליים המבקרים את תנועת השרירים המקומיים .הגנגליונים מתאמים את
האיתותים כך שכאשר נרפים השרירים האורכיים בסגמנט נתון ,מתכווצים השרירים ההיקפיים שבו )ולהיפך(.
לשלשול אין עיניים אך יש בו תאי חוש רגישים לאור ,הפזורים לאורך הגוף.

בשונה מתולעים רב-זיפיות ,תולעים דל-זיפיות הן כולן דו-מיניות )הרמפרודיטיות  ;(hermaphroditeבכל
פרט יש מספר קטן של סגמנטים בהם יש תאי מין ,ואלו מאורגנים לבלוטות נבדלות; אשכים או שחלות.
הסגמנטים הנושאים בלוטות מין ממוקמים במחצית הקדמית של השלשול .בקבוצות שוכנות-מים יש סגמנט
אשכי אחד ואחריו סגמנט שחלתי אחד ,בקבוצות יבשתיות יתכנו שני סגמנטים זכריים .המיקום המדויק
לאורך הגוף של הסגמנטים נושאי בלוטות-המין משתנה ממשפחה למשפחה .לפליטת הזרע או הביציות מצויד
כל סגמנט מין ,בין זכרי בין נקבי ,בזוג צינורות זרע או צינורות ביצית .צינורות אלה מתמשכים אחורנית
ועוברים דרך סגמנט אחד או יותר ,עד שהם נפתחים בגחון) .בשלשולים שני צינורות הזרע מתלכדים לפני
שהם נפתחים בפתח יחיד ,שהוא בולט במקצת; ופתח המין הזכרי מכיל לפעמים פין  – penisאיבר חדירה
זכרי המתהווה מתוך דופן הגוף( .הסגמנט הזכרי ממודר כך שהאשכים ,מרזב צינור הזרע ופתח אגרני-הזרע
סגורים כולם בתוך שק אשכים .testis sac ,שק זה מופרד מיתר חלל-הצלום של סגמנט זה )מסיבה זו לא
ניתן להבחין באשכים בניתוח מהגב( .במערכת המין הנקבית ,בנפרד מצינור הביציות יש זוג שקים המתפקדים
כמשמרות-זרע .הם נפתחים בגחון ,בתלם שבין סגמנטים.
אוכפית  clitellumהיא מבנה-רבייה ייחודי לתולעים דל-זיפיות ולעלוקות ,הממוקם אחורית לפתחי המין.
היא מורכבת מכמה סגמנטים סמוכים אשר בהם אפיתל האפידרמיס תפוח מאד ,מכיון שהוא גדוש בתאי
בלוטה .האפידרמיס התפוח יוצר מבנה דמוי-אוכף שמקיף )חלקית או כליל( את הגוף .מספר הסגמנטים
היוצרים את האוכפית נבדל בין קבוצות השונות של תולעים דל-זיפיות ,בשלשול מעורבים בו שבעה סגמנטים.
תאי הבלוטה שבאוכפית מייצרים שלושה טיפוסי הפרשה :ריר להזדווגות ,ריר ליצירת קופסית-ביצים וחלמון.
ההזדווגות בשלשול מתמשכת שעתיים-שלוש והיא לא בהכרח הדדית .בשעת הזדווגות נוצר מגע בין הצד
הגחוני של שני הפרטים המזדווגים ,בקדמת גופם .בשעת פליטת הזרע מפתח צינור הזרע ,מתכווצים שרירים
מיוחדים בסגמנטים אחוריים לפתחי המין בדופן הגוף של הפרט המשמש כזכר .התכווצות זו יוצרת שני
מרזבים הנמשכים אחורנית אל האוכפית והמשמשים למעבר הזרע .בשעת ההזדווגות מכוסים מרזבים אלו
במעטפת ריר וכך עוברים תאי הזרע דרך מרזב מוגן .תנועת הזרע במורד מרזבי הזרע מושפעת על-ידי כיווץ
השרירים היוצרים את התלם :נוצרת גומה העוברת לאורך התלם ,כשהיא נושאת כמויות קטנות של זרע.
כאשר מגיע זרע זה לאזור האוכפית הוא עובר לפרט השני ומוכנס לתוך משמורות זרע .seminal vesicles
כעת נפרדים הפרטים .ההפריה וההטלה מתרחשות אחר-כך.
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כמה ימים לאחר ההזדווגות מופרשת קופסית כלולות  .cocoonתחילה מופרש צינור רירי סביב הסגמנטים
הקדמיים ,כולל האוכפית .אחר-כך מפרישה האוכפית חומר מקיף קשיח ,דמוי כיטין ,ליצירת הקופסית.
לבסוף ,השכבות העמוקות של בלוטות האוכפית מפרישות חלמון אל תוך המרחב שבין הקופסית לאוכפית .עם
השלמת הווצרותה מחליקה הקופסית קדימה ,על פני הקצה הקדמי של השלשול ,על ידי כך שהשלשול מפתל
ומושך את גופו אחורנית .כאשר הקופסית חולפת על-פני הפתחים הנקביים נפלטות אל תוכה ביציות וכאשר
היא חולפת על-פני פתחי המין הזכריים היא קולטת את הזרע שהוטמן שם לפני-כן על-ידי הפרט האחר ,בשעת
ההזדווגות .בתוך קופסית זו מתרחשת ההפריה .כאשר הקופסית מחליקה על-פני ראשו של השלשול
ומשתחררת מגופו מתפרק כליל הצינור הרירי ואילו קצות הקופסית נסגרות וחותמות את עצמן .בשלשול
נוצרות קופסיות חדשות )שאורכן  7מילימטר( אחת לשלושה-ארבעה ימים והן נותרות בקרקע למשך כמה
חודשים .בתקופה זו ניזון העובר על החלמון שבקופסית )בשלשול רק עובר אחד מתפתח בכל קופסית ,במינים
אחרים יכולים להיות עד  20ביצים( ולבסוף הוא מגיח כבוגר זעיר ,בלי לעבור שלב של פגית )שלב לרוולי(.

עלוקות Hirudinea
העלוקות הן קבוצה קטנה הקרובה לתולעים הדל-זיפיות .רוב  350המינים בקבוצה זו עברו התמחות ספציפית
לטפילות חיצונית  ,ectoparasitismבעיקר על ידי מציצת דם מחוליתנים )אם כי ישנו מספר קטן יותר של
מינים המתמחה בטריפה( .דגם הגוף שלהם שמרני בצורה יוצאת דופן .הגוף פחוס ולרוב מחודד בקצוותיו.
מספר הסגמנטים קבוע )שלושים ושלושה סגמנטים( ,כאשר קבוצת סגמנטים קדמיים וקבוצת סגמנטים
אחוריים הופכים לכפתורי הצמדה .הסגמנטציה מתבטאת בעיקר במבנה מערכת העצבים המרכזית ,והיא אינה
ניכרת בבירור בכיסוי הגוף .פתח האנוס הופך דורסלי ,בגלל התמחות הקצה האחורי להצמדות .מערכת
העצבים המרכזית מרוכזת יותר בקדמת הגוף ,אך המבנה שלה פשוט יחסית ,ומספר תאי העצב הכולל הוא
קטן .ישנו מספר קטן של אברי חוש  -עיניות הרגישות לאור ואיברי חישה כימית ומכנית ,אך זה מספיק
לעלוקות לאתר את טרפן או את בעלי החיים עליהם יטפלו ,ולנוע לעברם .התנועה במים היא על ידי תנועות
גליות בדומה לתולעים הרב-זיפיות .על פני משטח הן יכולות להתקדם על ידי "הליכה" בה שני כפתורי הצמדה
מחוברים למצע וכל אחד מתקדם לסירוגין.
הבדל משמעותי נוסף בין מבנה הגוף של עלוקות למבנה הגוף של שאר התולעים הטבעתיות הוא בצמצום
משמעותי של חללי הצלום הסגמנטליים .חלל הצלום הוא משותף ,ללא מחיצות ומחליף למעשה את מערכת
הדם .מערכת העיכול חסרה כמעט התמחויות אזוריות .עלוקות מוצצות דם יכולות לאכול כמות עצומה
בארוחה  -פי כמה וכמה ממשקל גופן .המים מופרשים מתוך הדם שנאכל על ידי נפרידיה ,והעיכול יכול
להמשך מספר ימים.
בעלוקות אין כלל רבייה אל-מינית ואין רגנרציה ,להבדיל מכל שאר התולעים הטבעתיות .בדומה לקרוביהן
התולעים הדל-זיפיות ,העלוקות הן דו-מיניות .ההפרייה היא פנימית והדדית ,ולאחריה נוצרת אוכפית בולטת
המייצרת קופסית כלולות המופרשת ובה מתפתחות הביצים .דמיון זה בתהליך ההפריה הוא הבסיס לאיחוד
התולעים הדל-זיפיות והעלוקות לקבוצה אחת המכונה .clitellata

