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IN rRODt CC, iO

Per tal de resoldre amb garanties d'encert ell multiples problemes que

ens planteja la interpretacio morfol6gica i la sistematica natural dels pul-

monats basomatofors, cs adient la utilitracio de noes metodes basats en

I'anatoinia comparada, tot ajudant-nos de la investigacio histologica. la

qual investigacio aporta interessants dades d'interpretacid.

Horn pot definir ell basomati fors coin a gasteropodes pulmonats, amb

un sol parell dc tentacles contractils pero no pas invaginables, a la base
dell quail trobent cis u11s. El seu aparcll reproductor cs hermafrodita, amb
ell orificis genitals masculi i femeni mcs o menus separats.

Coin a punt de partida hem triat 1'especie Phvsa acula Drap., per 12
seva relativa ahundancia. polimorfisme, mida petita que facilita les tec-
nigttcs histologiques i. a nt(^s. pel fct d'rsser la familia dels fisids ]a menus
cstudiada en relacio atnb la dels linnnneids i ancilids.

Ph. acute Drap. es caracteritza per tenir tin tros de la vora del mantell

capgirat damunt la closca i formant dos lobuls digitiforrnes. Closca sinis-

tra, ovalada allargada, amb una estriacio longitudinal fina; consistencia

fehle; cspira subaguda. amh ,,-(i voltes convexes, la darrera dc les quals

cs igual als dos tercos dc l'altura total; sutures poc marcades; obertura

ovalada, gairche vertical. amb unit callositat interna poc palcsa. Altura

9-17 nun, diam. 7-1o mm.

Viuen a Ies ricres, cadollcs de riuets i en tota mena de masses d'aigua es-
tancada o de poc torrent. S'enganxen a les fulles sequel, algues i pedres,
i hi llisquen ajuclades pcl mucus que segreguen, la qual cosa facilita llur
desplacament; fins i tot s'amagucn al lint de les zones poc profundes. De
tant en tant pugen a la superficie per renovar llur provisio d'aire; neden
bastant de pressa i tombades al reves. (truant a llur regim alimentari, son
herbivores, molt voraces i rarament carnivores.
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MATERIAL I MFIODES

El material objecte d'estudi ha estat recollit a diverses localitats cata-

lanes , be que el Hoc ulcs important de fornilnent ha estat el riu Con-

gost, al Valles Oriental . Bastant abundant entre juny i octubre.

Hem mantingut viu el material al laboratori utilitzant cubetes de

plastic de 20 cm d'altura , amb aigua ( 1/2 d'aigua destillada i 1/2 d'aigua

de I'aixeta ), i algues. La temperatura ambiental ha oscil-lat sempre al vol-

tant dels 20°C. Les reactions han estat normals durant mesos.

El que primer cal fer en la preparacio d'aquests animals , tenint en conip-

te Ilur ulterior estudi anatomohistologic , es d'aconscguir que morin en

completa extensio. Per aixh han estat provats diferents mctodes i han

resultat els mcs aconsellahles el metode classic d'ofegar-los dins 1'aigua

(que es el que produeix nienys alterations als teixits), i el de la narcotitza-

cio, seguint en part la tecnica de JoosE i LEVER, quc consisteix a introduir

1'animal en una solucio de o.o8 % de nembutal en aigua torrent , durant

tins 20 minuts , i a una temperatura de 25 a 27°C; tot seguit es posa en una

solucio de o, oS o dc nembutal mes 0,3 % de MS 222 (Sandoz, Basilea),

durant Io minuts, a la Inateixa tempcratura . No hem pogut obtenir fins ara

el MS 222, i es per aixo que la nostra narcotitzacio es reducix a una per-

manencia d ' uns ,o minuts dins la solucio de o , o8 io dc nembutal . Els re-

sultats, pero, han estat tambe favorables , ja que cl nembutal actua lenta-

ment i permet, doncs , que l'animal pugui estendre's be.

Com a liquids fixadors hem fet servir els seguents:

a) Bonin. Mantinguts cls exemplars dins el liquid durant tins 3 dies.

Bon fixador de conjunt.

b) Diiboscq-Brasil . Resultats semblants als obtinguts amb Bouin, pert

Ines rapids . Durada de la fixacio: I dia.

c) Carnoy. Fixador molt penetrant , usat per a 1'estudi de les sals de

calci. Durada del proccs: de 2 a :f bores segons el gruix dc la

peca.

d) Forinol neutre . En concentracio del 30 % al 50 % per a les imprcg-

nacions metal•liques.

c) Helly. Bons resultats . Mirada del proccs: dc G a 8 bores.

f) Zenker. Fixacio durant 24 bores. L'inconvenient d'aqucst fixador,

com 1'anterior , es que exigeix tin llarg rentat en aigua per a

eliminar el dicromat potassic , seguit d ' un tractament d'alcohol

iodat per a la supressio del sublimat corrosiu ; malgrat aquests

inconvenients , ha estat molt usat , ja que permet bones colo-

racions.
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g) Susa de Heindenhain . Fixacio: 24 hores.
h) Halrni. Es prepara barrejant 9 volums de Susa de Heindenhain

amb 1 volum dc solucio aquosa saturada d'acid picric. Durada
del proccs : 24 hores. Recomanable per a l'estudi del material
de neurosecrecio.

La descalciftcaciu ha de r- ealitzar - se sempre despres de la fixaci6. Si el
lixador conte algun agent descalcificant cal augmentar lleugerament la
concentraciu de 1'agent descalcificant; en cas contrari , despres d'un bon
rentat de la peca per tal d'evitar precipitats , cal utilitzar i'acid tricloroace-
t is cn concentraciu del 2-3 % , i horn prefereix d'augmentar el temps de
permanencia dins el liquid quc no pas d'augruentar la concentraciu de
1'itcid, perque aixo darrer produiria una rctracc16 dels teixits . Tambc hem
practicat 1'extracci6 mecanica de la closca.

Els exemplars han estat inclosos en parafina de 52 graus . El gruix dels
tails ha oscillat entre 6, 8 i 1o mitres.

Com a metodes de tincio hom ha realitzat els seguents:
a) Blau de toluidina - crilrosina. Proporciona bons contraltos.
b) SaJranina-nerd llunl. Emprat per a la tincio de les glandules muco-

ses del pen.
c) Tricromic de Masson. Interessant per a la tincio dels elements del

teixit conjuntiu.

(1) illallorv. Bons resultats . Recomanable per la seva rapidesa.
e) Azan. Modificaci6 de Heidenhain al metode de Mallory, amb el

qual horn aconsegucix mes estabilitat i selectivitat. f. s, perb,
mes lent.

f) Ilemalmmn .-Pic (Gabe, 1946) . Prinicrantent , coloracio nucleal alnb
Hemalum de Masson , seguida d ' una tincio del citoplasma lnit-
jancant la mescla de Rarnun y Cajal (solucio saturada d'acid
picric -loo cc- antb o'4o g• cfc carnti ( ' indi). Bona coloraci6
de rutina.

g) Els metodes d'argent tantbe han estats usats. principalment cis de
Ramon y Cajal i el d'Agduhr.

Per tal d'extreure la ntandfbula i la radula hem llevat el bulb bucal.
el qual ha estat introduit durant 4-5 ntinuts en una solucio diluida de
KOH. Hem fet el muntatge amb liquid de Hoyer, lactofenol i balsam
del Canada.

RESULTATs

L'aparell digestiu de Physa acuta Drap. conipren el tub digestiu i les

glandules digestives (salivals i digestiva). En el tub digestiu horn pot
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diferenciar les parts segbents: a) faringe o bulb hucal, el qual (onurni(a

amb 1'exterior a traves de l'orifici bucal; b) esofag; c) estomac; d) intestf.

A continuacio descrivirn els caracters anatomies i algunes particulari-

tats histologiques del bulb bucal.

El bulb bucal se situa a la part anterior del tub digesti u i comunica

and) 1'exterior per l'orifici bucal err forma de lissura longitudinal que s'obre

a la cara ventral davant el peu i se'n separa per on plec prepedial. A la

part dorsal anterior de l'orifici bucal lit ha la niandfbula, lamina unica i

cornia formada per 1'engruiximcnt de la cuticula de l'epiteli; presenta

una fina estriacio, i ofercix a la seva vora posterior la prolongacio fibrosa

tipica del genere; amb aixo resulta una mandfbula vagament elasmog-

nata.

La forma del bulb bucal es relativautent cilindrica. Es constituft pels

cartflags radulars, sac radular i mirsculs bucofaringis, tot aixo envoltat per

una membrana de teixit conjuntiu (Microfot. r).

Els cartflags radulars former la lies important estructura de suport

de la massa bucal. A Physa acuta Drap. el cartflag radular ve format per

dues peces laterals separades, les quals preseuten a la part dorsal mitja-

na una prolongacio quc encaixa amb la de 1'altre costat. Un muscul trans-

versal les mante fortament unides. Les cellules del cartflag radular sbn

grosses , poliedriques, vacuolitzades i amb el nuch en posicio central. Horn

ha dit que recorda un parenquima vegetal (Microfot. 2).

El sac radular cs el floc on s'origina la radula. Aparcix en tin profund

ccc posterior format per 1'evaginaci6 de 1'epiteli de la cavitat bucal, dar-

rera el cartflag radular. A Phvsa acuta Drap., a la part oral, el sac radular

esdeve molt desenvolupat i recorda vagament, per la seva forma, una V

molt oberta; a la part mitjana, les vores lliures es dirigeixen cap amunt

i la radula queda entre les seves parets laterals i ventral; finalment, a la

part distal el sac es torca cap ainunt a inida que Na perdent gruix.

Els odontoblasts ocupen la posicit) terminal del sac radular. Scirl

cellules estretes, atape'ides les cores amb les altres, amb els nuclis allargats

en el sentit de l'altura.

La radula consta de dents disposades en fileres arquejades. La dent

central cs multicuspide; les laterals i nrarginals son semblants entre

elles, serriformes, proveides d'un apcndix esmolat a la base i mes ample i

arrodonit a l'apex, collocat a la vora interior interna de la dent.

Les glandules salivals, parelles i simetriques, piriformes, es prolonguen

cap endavant per dos canals que penetren al bulb bucal pels dos costats

de 1'es6fag i desemhoquen a la part mitjana del bulb. Les cellules glan-

dulars estan euvoltades per una tranra de teixit conjuntiu molt prim.

Horn distingeix diversos tipus de cellules (lblicrofot. Un detallat estudi

histoqufmic en aquest respecte es cl de GNrre: i t'uLx Ax r (icl I -
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Els ganglis del sistema nervios central se situen al final del bulb bucal;
despres apareix 1'es6fag, el qual passa a traves del collar que forma la
concentrac16 d'aquests ganglis. Els ganglis del sistema nervios central son
un parcll bucal, ult parcll cerebral, tin parell pleural, tin parell parietal,
tin parell pedi i tin parcll visceral.

Les neurones dell ganglis son de tipus fonamentaltnent bipolar i pre-
sentee els sonies viers la perifcria (Microfot..l). Ls pales el gran desenvo-
lupamcnt dels ganglis pedis i pleurals, els quals permeten un estudi
detallat de la textura do la massa nerviosa.

A continuacio d'aquest treball sobre 1'anatomia visceral de Physa

acula Drap. volem intentar de fer un estudi comparat de la regio gastrica

i glitndula digestive , per tal de veure les caracteristiques diferencials amb

cls cstilolnatufors , per una banda, i les peculiaritats dels basomatitfors, per

l'altra . Colupletaricni anib aixo els treballs de DAvtu i GoiZE ( t96^), quc

descriucn en cis pulmonats , a la glandula mediointestinal , dos tipus de cel-
lules en els estilontatOfors (Helix): les p^iotein ogenes i ics calcigenes; hi
afegeixen en els basonletofors un tercer tiptis de cellules nntcigenes a (Lym-

naea ). Tot aixZ requcrcix una comprovacio en els fisids.
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DISC USSIO

Dr. PALLMITJANA

En relacio amb ]a documentacio grafica presentada suggereix que les
granulations taut poden esser de calci coin de colesterol, perque tots dos
son anisotrops.

Situ. ESPA&OL

Manifesta clue tot just ha comencat aquests estudis i que, per tart, no
pot encara pronunciar-se.

Dr. GADEA

Aclareix que les inclusions que hi ha dins les ccllules de la glan-
dula digestiva d'Helix i d'altres estilomatofors son de dues inenes: les
ones son birefringents (colesterol : ), i les altres, no (calcaries). Aquestes
inclusions calvaries, esferiques, podrien esser acurnrlaments d'excretes.

Recorda que la glandula digestiva, tot i que horn l'anornena uhepato-
pancreas», ni es un veritable fetge, ni un veritable pancreas, sing una
glandula secretora amb possibles funcions excretores (acumulacio). Espe-
cialment en els basomatbfors, aixo no cs massa escatit.

Dr. PARES

Suggereix la possibilitat que aquestes inclusions estiguin en funcio
del hoc de recolleccio dels molluscs.

Srta . E_SPAfiOL

Diu que els treballs consultats son fets sobre Helix, genere no existent
a casa nostra. Ha calgut treballar amb Cryptomphalus aspersus, el ((cargol
bover)). Despres ha estat emprat Physa, i no han sortit les inclusions. Ws
endavant, quan hi haura me's especies i rues localitats estudiadcs, horn podra
pronunciar-se amb seguretat.
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