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Introducere

Capacitatea de reproducere este una din primordialele funcţii vitale datorită cărei 
este posibilă stabilitatea vieţii. Problema legată de reproducere include toate nivelele 
de integrăre a sistemelor biologice: la nivel de organisme, populaţie, specie şi de 
ecosisteme. Crustaceii în acest contecst îndeplinesc un rol foarte important în procesele 
producţionale ale ecosistemelor acvatice [5].

O particularitate esenţială a crustaceilor şi a organismelor în genere este efectivul 
numeric, parametru asigurat de un şir de adaptări morfo- ziologice şi ecologice legate de 
reproducere la nivel celular, de ţesuturi, de organe, organisme şi populaţional. Ca model 
în analiza strategiei şi mecanismelor adaptărilor legate de reproducerea crustaceilor 
superiori a servit speciea Macrobrachium nipponense. Decapodul Macrobrachium 
nipponense o specie introdusă în biocenozele acvatice autohtone,  ind un obiect preţios 
de cultivare în acvacultură, a fost de asemenea cercetat sub diverse aspecte de numeroşi 
autori [1,3]. 

Selectarea obiectului de studiu Macrobrachium nipponense De Haan este 
determinată de importanţa acestei specii în diverse domenii ale cercetărilor ştiinţi ce 
şi acvacultură, de prezenţa acesteea în biocenozele acvatice şi, în  ne, de a omite acele 
lacune ce ţin de studiul şi cunoaşterea proceselor reproductive la crustacei.

Scopul şi obiective: Scopul investigaţiilor constă în cercetarea şi studierea morfo-
 ziologică a aparatului reproductiv, a particularităţilor şi principiilor de reproducere la 
crustaceii superiori în baza speciei model Macrobrachium nipponense. Pentru realizarea 
scopului au fost trasate următoarele obiective: 

A studia structura şi particularităţile topogra ce ale aparatelor reproductive la 
Macrobrachium nipponense; 

A identi ca transformările morfo-funcţionale ale sistemului reproductiv la nivel 
celular, tisular, de organe şi sisteme, care au asigurat progresul evolutiv integral al 
acestor organisme. 

Materiale şi metode de cercetare

Pentru realizarea investigaţiilor a fost necesară utilizarea unor materiale şi tehnici 
de laborator cu aplicarea unor metode de cercetare specializate.

În special a fost necesară colectarea speciei Macrobrachium nipponense utilizată în 
cercetări din lacul refrigerent Cuciurgan [2]. Pentru pregătirea preparatelor histologice 
au fost selectate femele şi masculi de Macrobrachium nipponense cu  xare preventivă 
în soluţia Buen şi plasare în blocuri de para nă. Urmăroarea etapă a inclus secţionarea 
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la microtom cu obţinerea unor preparate cu grosimea de circa 5 – 8 mkm.  ecare, apoi 
colorarea acestora după metoda Azan- Gheidengain.

Analiza preparatelor a fost efectuată cu ajutorul microscoapelor MBI-6, MBI-1E, 
MBR-1, fotogra erea acestora utilizând aparatul foto de tip Zenit –TTL şi instalaţia 
microscopică specializată Jenaval (Germania). 

Dimor smul anatomic la Macrobrachium nipponense, ca şi la alţi crustacei 
superiori, constă în prezenţa la femele a ovarelor iar la masculi a testiculelor. Ovarul 
la femela matură Macrobrachium nipponense este impar şi ocupă cea mai mare parte a 
regiunii cefalotoracice dorsale şi centrale [4] ( Fig.1).

Figura 1. Secţiune sagitală prin 
ovarul femelei Macrobrachium 
nipponense (7x20).

1 - regiunea cefalică a ovarului. 
2 - regiunea toracico-abdominală 
a ovarului. 3 - inima. 4 - ovarul cu 
oviduct.

Ovarul de dimensiuni considerabile în comparaţie cu cavitatea corpului ocupă o 
poziţie favorabilă pentru creşterea şi dezvoltarea celulelor sexuale [5]. Deasupra ovarului 
ce nu are membrană-perete, în regiunea superior dorsală a cefalotoracelui, se a ă inima, 
datorită căreia are loc scăldarea abundentă a celulelor sexuale cu hemolimfă. Sub ovar 
se a ă hepatopancreasul crevetei, formaţiune traversată de intestin, datorită căruia are 
loc aprovizionarea celulelor sexuale cu compuşi nutritivi. Capătul anterior al ovarului 
este voluminos, ocupând majoritatea regiunii dorso-centrale a cefalotoracelui, apoi se 
îngustează spre posterior până la trecerea în oviduct. Trecerea ovarului în oviduct se 
face la graniţa cefalotoracelui şi abdomenului. Oviductul traversează zona centrală a 
abdomenului şi se deschide sub forma a două ori cii genitale pe telicum ( Fig. 2).

În urma studiului unui şir de preparate histologice transversale în serie a ovarului 
la diverse femele Macrobrachium nipponense, a fost depistată paritatea ovarului la 
femelele, ce nu au atins maturitatea sexuală. În special, în regiunea anterioară a crevetei, 
ce nu a atins maturitatea sexuală, deasupra hepatopancreasului se disting ovarele pare 
sub forma a două formaţiuni fără cavitate, ce conţin celule sexuale de diametru diferit 

La femelele în curs de maturizare sau deja maturizate, pe secţiuni transversale în 
serie, se observă imparitatea ovarului. 

La masculii Macrobrachium nipponense sunt prezente testiculele şi spermi- ductele 
pare de o formă foarte sinuoasă, amplasate în regiunea dorsală a cefalotoracelui, 
deasupra hepatopancreasului, după partea pilorică a stomacului, sub inimă (Fig. 3).
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Figura2. Secţiune sagitala prin 
ovarul femelei Macrobrachium 
nipponense (7x20).

1 - regiunea posterioară a ovarului. 2 
– oviductul 3 - inima. 4 – musculatura.

Figura 3. Secţiune sagitală prin 
corpul masculului Macrobrachium 
nipponense (7x40).

1 – inima 2 - testiculele (secţiuni). 
3 - hepatopancreasul. 4 - partea 
pilorică a stomacului. 5 - secţiuni prin 
spermiducte.

În regiunea anterioară a corpului testiculele sunt amplasate de-a lungul intestinului 
şi a vaselor sanguine , deasupra hepatopancreasului, în special în zona anterioară dorsală 
a corpului, lângă lacuna cu amebocite şi hemolimfă şi vasele sanguine pare (Fig. 4).

În apropierea extremităţii posterioare a hepatopancreasului sub inimă, testiculele şi 
spermiductele sunt amplasate deja pe musculatură (Fig.6).

După hepatopancreas, în zona coborârii arterei aferente a inimii testiculele pare şi 
spermiductele sunt separate de artera respectivă (Fig. 7).

Figura 4. Secţiune sagitală în serie 
prin corpul masculului Macrobrachium 
nipponense (7x20). 

1 - inima. 2 - hepatopancreasul. 
3 - partea pilorică a stomacului. 4 - 
spermiductele. 5 - musculatura

Spre posterior testiculele pare, contorte se situează sub inimă, nemijlocit deasupra 
hepatopancreasului traversat de intestin (Fig. 5).
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Figura 5. Secţiune transversală 
în serie prin corpul masculului 
Macrobrachium nipponense 
în extremitatea posterioară a 
hepatopancreasului şi a inimii (7x8).

1 - inima. 2 - lacuna cu hemolimfă 
şi amebocite. 3 - hepatopancreasul 
traversat de intestin. 4 - secţiune prin 
testiculele pare contorte. 5 – branhiile 
6 - musculatura.

După inimă testiculele şi spermiductele pare încep a coborî în direcţia posterioară a 
corpului, spre abdomen plasându-se în jurul intestinului şi  ind deja drepte, de o formă 
liniară, voluminoase, coboară în jos.

Figura 6. Secţiune transversală 
în serie prin corpul masculului 
Macrobrachium nipponense
la extremitatea posterioară a 
hepatopancreasului (7x8). 

1 - inima. 2 - testiculele 3 - 
spermiductele. 4 - musculatura. 5- 
branhiile.

Figura 7. Secţiune transversală 
în serie prin corpul masculului 
Macrobrachium nipponense în zona 
arterei aferente (7x8).

1 - inima. 2 - valvula aferentă. 
3 - artera aferentă. 4- testiculele şi 
spermiductele pare. 5 - musculatura. 6 
- branhiile.

Zonele dilatate ale spermiductelor captate cu spermii ocupă poziţii laterale ale 
corpului (Fig. 8).
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Figura 8. Secţiune transversală 
în serie prin corpul masculului 
Macrobrachium nipponense (7x8).

1 - spermiductele dilatate, pare cu 
spermii. 2 - intestinul. 3 - lanţul nervos.  
4 - musculatura.

Spre posterior, în apropierea petasmei, spermiductele voluminoase şi pare coboară 
de la zona intestinului, de-a lungul musculaturii abdominale, pe părţile laterale ale 
corpului, spre lanţul nervos abdominal (Fig.9, 10).

Figura 9. Secţiune transversală 
în serie prin spermiductele dilatate a 
masculului Macrobrachium nipponense
(7x8).

1 - spermiductele dilatate. 2 - lacune 
cu amebocite. 3 - musculatura.

Figura 10. Secţiune transversală în 
serie prin spermiductele pare în zona 
petasmei (7x8).

1-zona superioară a spermiductelor. 
2-zona inferioară a spermiductelor. 
3-lanţul nervos. 4-lacune cu amebocite.

În rezultatul cercetării preparatelor perfectate, s-a stabilit că testiculele şi 
spermiductele pare sunt amplasate de-a lungul axei orizontale ale corpului. Ele 
ocupă regiunea dorsal-anterioara a cefalotoracelui, sub zona pilorică a stomacului, 
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deasupra hepatopancreasului, sub inimă. Spre posterior spermiductele traversează 
musculatura în regiunile învecinate intestinului, după care coboară pe părţile laterale 
ale musculaturii spre lanţul nervos abdominal şi se deschid în ori ciile genitale pare 
amplasate pe petasmă. În această regiune spermiductele sunt dilatate mult, formând 
rezervoare pentru spermii. Pe tot parcursul testiculele şi spermiductele sunt situate 
în zonele lacunelor cu amebocite, unde se obţine aprovizionarea optimă cu oxigen şi 
substanţe tro ce, de la intestin şi hepatopancreas. Tro ca oocitelor la Macrobrachium 
nipponense deasemenea este de tip nutrimentar, cu contopirea celulelor de două ori – în 
faza de vacuolizare şi în faza vitelogenezei. În faza previtelogenă sunt prezente şi celule 
foliculare. Particularităţile menţionate atestă o capacitate şi un potenţial reproductiv 
înalt atât al femelelor cât şi al masculilor speciei Macrobrachium nipponense de Haan, 
specie reprezentant al crustaceilor superiori. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ (La, Au, U, Cs, Ba, Na, Ce, Se, Sb, 
Hf, Th, Sc, Sm И ДРУГИХ) В БИОГЕННОМ ДЕТРИТЕ ВОДНЫХ 
МИКРОКОСМОВ С VIVIPARUS VIVIPARUS, UNIO PICTORUM, 
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Введение

Формирование качества воды в водных объектах связано с перемещением 
ряда элементов через толщу воды и переносом веществ на границе вода - донные 
отложения. Изучение биогенной миграции элементов – важное направление 
исследований биосферы [1]. Биогенная миграция элементов в водных экосистемах 
– как пресноводных, так и морских – имеет большое значение для самоочищения 


