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INTRODUCCI6

S6n moltes encara les llacunes i les incognitos que cal aclarir en l'ana-
tomia dels molluscs poliplacofors. Els Poliplacofors constitueixen un grup
de gran importancia, no tan sols per Ilur antiguitat (horn en coneix de
fossils des del Siluria superior), ans tambc per la gran quantitat de carac-
ters primitius que han conservat, com son la simetria bilateral, el sistema
nervi6s tetraneure, etc. Constitueixen aquests molluscs un gran tronc
zoologic lateralment aillat, amb certes peculiaritats; no han evolucionat
gaire, i no han donat branques derivades.

E's intenci6 nostra de contribuir, be que molt modestalnent, a l'estudi
anatomic detallat d'aquests molluscs aportant les nostres propies dades
i observacions al treball dels pots autors quc, corn P LATE (1901), KNORRE

(1925), BERCENIIATN (iq'o), G AIBE i PR1`NANT (1949). LELOUP i d'altres, han
fet estudis en aquest sentit.

MATERIAL. I METODES

Hem utilitzat com a material d'estudi 1'especie Chiton (Lepidopleu-
rus) cinereus, els exemplars de la qual foren recollits en diferents indrets de
la costa de Llevant. Els principals punts de recollida han estat Sant
Caries de la Rapita, Cubelles i les costes de Garraf. La fon&5ria on foren
capturats oscilla entre els 20 i els 40 cm.

Els exemplars foren fixats instantaniamen t en formol al 4 °Jo i en
alcohol de 70 °. Encara que aquest metode no es pas el millor per a una
excellent conservaci6 de fes estructures i ulteriors manipulations i tincions,
cis resultats obtinguts, he que no siguin gaire perfectas, han perrnes
bones observacions.

A continuaci6 de la fixaci6, els exemplars foren sotmesos a tin proccs
de descalcificaci6, per tal de fer possible el seccionament de les pla-
ques de la conquilla. S'utilitza el tricloroacetic a 1'1 °Jo durant vuit dies.
La lentitud del proccs ve compensada per la bona conservaci6 dels teixits.

La inclusi6 fou feta en parafina de 52 °. Les tincions utilitzades foren
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els metodes segiients: Tricromic de Masson, i Azan. Cal fer notar que,

encara que no s'utilitza el Zenker en la fixaciu, les coloracions obtingudes

han estat bones.

RESULTATS

En aquesta nota es donen els resultats referents a l'estructura del man-

tell, a l'epiteli paleal dorsal, i a les quetiferes.

i) Estructura del mantell

Aquesta formacib de la part del cos tc un gran gruix i es emplenada

en la quasi totalitat per teixit conjuntiu. Aquest Conte, a la vegada, nom-

brosos feixos inusculars longitudinals. transversals i oblics, cordons ner-

viosos laterals i pedis, i els sinus sanguinis corresponents. Les cellules

del conjuntiu adquireixen una coloraci() blava intensa amb la tincio

pel ntctode de Masson, i adhuc per l'Azan. Enveis la perifcria, el teixitno-t

cs fa menus lax, amb les ccllulcs m6s petites, i s'hi veuen molts m6s

nuclis.

Hom hi pot distingir ties zones: a) zona dorsal, ocupada en gran part

per les plaques, a les quals dona origell; b) zonia de la. (itrttrra, girada

cap daft, cobrint les parts laterals de les plaques; i c) la cavitat paleal,

que coin una nrena de canal voreja el pen i cl cap i a!herga els organ'

respiratoris o branquies.

piteli paleal dorsal

La paret del cos estit limitada per un epiteli, glandular en la seva

major part, que, en arribar a la zona dorsal, forma una scrie de replega

nients que tenen corn a missio la inserciu i formac16 de les plaques.

Aquest epiteli es l,orntat per una capa de ccllulcs allargades. ail) llur

nucli igualinent gran i allargat. Horn pot distingir al citoplasma una

nodrida quantitat de griutuls de secreciu, els quals es tenyeixen d'un

color gris fosc. it difercncia dels uuclis i el citoplasma, que preuen una

coloracib blavosa.

Aquesta capa de ccllulcs Cs, pel pol basal, en contacte amb fibres

nutsculars, I adbnc ens ha semblat mire algunes fibres nervioses en c'on-

tacte amb les esmentades ccllules. Cal utilitzar uictodes m6s fins i m6s

apropiats per a posar de manifest d'una uranera Clara el teixit nervibs.

No ens ha estat possible. d'esidenciar les estetes: creiem que,

a causa de la descalcilicaciti, albora que desapatcgueren les plaques,
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tambe ho feren aquelles. N1es endav ant tcnini el projectc de cercar-les a fi

de poder discutir la teoria clue suposa que 1'epiteli paleal dorsal tc dis-

tinta missio secretors segons 1a regici (lue en cada cas ocupa.

3) Formacions quetiferes

Hein trobat, a la regici de la cintura del matcll, una gran quantitat de

formacions (lures, calcaries 1 quitinoses. d'estructura molt variada. El

naatell, exteriornaent, csta lituitat per tin epiteli no unifornte, en el qual

i enmig de les cellules normals i aplanades hoist troba nn gran nombre

d'associacions glandulars diferents entrc elles.

Utilitzant cls metocics de tincio descrits al comencament d'aquesta

nota hem pogut distingir unes agrupacions de ccl1ules amb inissio secre-

tora i envoltades per una membrana comuna. Aqucstes cellules son piri-

formes i eixamplades vers cl pol basal, en el qual hom distingeix uns

granuls tenyits de color violeta. Aquests granuls disininucixen en quan-

titat i en dimensions cap al pol apical. Aquestes associacions coincideixen

en Ilur estructura amb lcs denontinades ((riptcs)), la desciites per PLATE

1'any rgoi.

Aixi mateix hcin tiohat tin gran Hombre d'cspi(ulcs distribu'ides per la

cuticula, les quals estan sostingudes per una base quitinosa en forma de

copa que porta una mena de corona igualment quitinosa. Aquestes for-

mations les hem trohadcs, lines v egade.s independents, i d'altres, prolon-

gades per tin peduncle, relacionat amb ones associations cellulars de

caracter glandular, semblants a les criptes descrites anteriorment. Es tracta

de les cellules generadores dc les espicules, les quals cellules es presenten

carregadcs de granulacior.s tenyides de violeta.

Les espicules s'originen al fons de la copa i tenon sempre forma heli-

coidal, o he cilindrica i allargada, buidcs versemblantment. Hem vist,

aixi matcix, fibres musculars, i d'altrcs que ens han scmblat nervioses. Si

aixi fos. aquesta particularitat donaria a les espicules no caracter sensitize

tactil, ja intuit per PLATE. En les preparations quc hens fet es veu la

copa o receptacle de l'espicula en relac16 amb una de les c&I-lules clue

fornten la glandula gcncratriu; suposem quc aquesta ccllula seria 1'elabo-

radora do la queta. L'activitat d'aqucsta ccllula es veuria ajudada per la

Testa de les cellules acoinpanvants.
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