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El peix gat S. canicula L. es una de les espccies d'elasmobranquis mes ca-
racteristiques de la Mcditerrania. Es un organisme bent6nic i to el seu habitat prop
de la costa. Pot ser, per tant, un material molt util per a avaluar el grau de pol-
lucio de les aigues.

Ens varem proposar, amb aquest treball, estudiar els parametres seguents:
nivells de metall en branquies i histologia de les branquies i el fetge del peix gat
despres de contaminacio experimental per zinc, per tal d'esbrinar quin dells era
un indicador util de la contaminacio del medi.

Es va utilitzar el zinc com a metall contaminant ates que es un element
essencial i, per altra banda, es un dels metalls pesants que es vessat a l'ocea en
quantitats mes considerables (Waldichuk, 1974).

El disseny experimental va ser el seguent:

Es van contaminar Scyliorhinus canicula (50 n mascles, 50 ,r femelles)
amb 15 ppm de zinc i es van sacrificar at cap de 2, 4, 15 i 25 dies (de 6 a 10
animals per grup). Els nivells de zinc a branquies es van determinar per cspcc-
trosc6pia d'absorcio at6mica (Kahn, 1968), despres de digesti6 amb NO:,H. Es
van separar mostres de branquies i fetge dels animals tractats durant 15 dies i es
van processar per l'analisi histol6gica (fixacio en gluteraldehid, inclusio en Aral-
dita, semifins de 2 ii).

Els resultats van ser els seguents:

L'analisi multivariant de la variancia (Seal, 1964) va mostrar un efecte sig-
nificatiu del factor temps de tractament amb zinc sobre el contingut de zinc del
sistema branquial. Es van trobar diferencies significatives entre els grups trac-
tats durant 4, 14 i i 25 dies i els grups no tractats i tractats durant 2 dies. Existeix
una acumulacio de zinc important a partir del dia 4, pert el contingut de zinc a
branquies no augmcnta per mes que es perllongui el tractament.

El nivell de metall a branquies no es un bon indicador del grau de toxi-
citat , ja que es van observar simptomes do toxicitat nomcs a partir del dia 20 de
tractament (30 r(', dels peixos cap per amunt, 30 % immobilitzats). Aquests re-
sultats estan d'acord amb els obtinguts per Hughes i Flos (1978) en Salmo ,t'airdne-
ri i Crespo i Balasch (1980) en S. canicula despres de tractament agut per zinc.
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L'estudi histologic de les branquies del peix gat va mostrar canvis histopa-
tologics at fetge, pero no a les branquies en peixos contaminats. Disminueix el
nombre d'hepatocits i augmenta el contingut lipidic en animals tractats. Aquests
resultats estan d'acord amb els descrits en teleostis per Crandall i Goodnight
(1963), despres de contaminacio per zinc, i els descrits per Baker (1969), des-
pres de contaminacio per coure.

L'analisi histologica del fetge del peix gat seria, doncs, un bon indicador del
grau de toxicitat del medi.
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