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El peix gat es una especie caracteristica del Mediterrani , es una forma bentonica

i, per taut , pot ser un bon indicador del grau de pollucid de les aigues costeres.

Despres de contaminaci6 experimental amb concentrations no letals de zinc (15

ppm-15 dies) s'estudia l'acumulaci6 de metall a nivell de sistema branquial aixi com

la histologia de la branquia i del fetge del peix gat.

El contingut de metall a les branquies (determinat per la tecnica d'espectroscopia

d'absorci6 atomica) augmenta despres del tractament amb zinc; no es, pero, un bon

indicador del grau d'intoxicaci6 de I'animal i , per tant , tampoc ho es del grau de con-

taminaci6 del medi.

L'analisi histologica del fetge del peix gat si que ens pot ser ittil per a avaluar
la toxicitat . Els peixos contarninats subletalment amb zinc mostren canvis histopa-
tologics a nivell de fetge : augmenta el nombre de gotes lipidiques i disminueix el
nombre d'hepatocits per unitat de superficie . No es detecta cap lesi6 a nivell de bran-
quia. Se suggereix que 1'estudi histologic del fetge dell organismes marins pot ser titil
com a indicador del grau de contaminacio..
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S'analitzen breument els factors ambientals i es fa una especial referencia al medi
ambient i als problemes derivats de la seva degradacid o contaminacio a la provincia
de Barcelona i a l'area urbana , analitzant concretament aquells que , segons el nostre
judici, s6n rellevants en l'epidemiologia d'aquesta malaltia.

Seguidament s'extreuen consegiiencies positives que s'aplicarien en el cas que apa-
reguessin altres brots epidemics i que, en incidir directament sobre aquests factors am-
bientals , controlarien rapidament el brot, establint una norma d'actuacio sanitaria per
l'accio sobre el medi ambient , com una mesura mes dins de totes les que s'utilitzen
per a la iluita contra aquesta malaltia transmissible i a la qual cal aplicar la quarantena.
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