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Artemia salina
Mioara Dumitrascu
SC Biosafety SRL-D;
Artemia salina (L.) este un artropod acvatic
primitiv (de lacuri sărate) din familia
Artemiidae (figura 1) cu o vechime de
aproximativ 100 de milioane de ani. A fost
descoperită de Linné (1758) care a denumit-o
Cáncer salinus, iar 61 de ani mai târziu, Leach
(1819) o redenumeşte Artemia salina ( Asem et
al., 2010).
A fost raportată pentru prima oară în Lacul
Urmia în 982 de către un geograf iranian
(Asem, 2008).

(Abatzopoulos
et
al., 2002,
citat
de
Abatzopoulos et al., 2010). Poate tolera
cantităţi foarte mari de sare (până la 300 de
grame de sare la litru de apă) şi poate trăi în
soluţii destul de diferite de apa de mare ca:
permanganatul de potasiu sau nitratul de argint.
Iodul, care se găseşte frecvent în sarea pentru
uz uman este nociv pentru această specie.

Aceste animale au capacitatea de a
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Figura 1. Artemia salina
Ecologia speciei
Artemia salina trăieşte numai în lacuri şi
iazuri cu o salinitate ridicată, care varieaza
între 60 - 300 ppt. A fost descoperită şi în
Elkhorn Slough (California), care comunică
direct cu marea. Este o specie endemică pentru
bazinul mediteranean, dar se întâlneşte pe toate
continentele (figura 2).
În ţara noastră este semnalată în lacurile
sărate (Lacul Ursu, Ocna Sibiului, Lacul
Techirghiol, Lacul Sărat Brăila, etc)
contribuind la formarea nămolului sapropelic
utilizat în peloidoterapie.
A. salina este
asociată
cu exploatările
comerciale curente sau anterioare ale sări

Artemia
salina
(Linnaeus, 1758)

reduce presiunea osmotica a hemolimfei prin
excreţia NaCl împotriva gradientului de
concentraţie. S-a demonstrat că au dezvoltat un
mecanism care menţine hemolimfa hipotonică
în medii saline extreme (Croghan, 1957).
De
asemenea,
această
specie poate
supravieţui, în apă cu un deficit de oxigen
ridicat.
Concentraţia
minimă de
oxigen pentru un adult este foarte redus- 0,5
miligrame pe litru, iar pentru nauplii chiar mai
puţin de 0,3 miligrame pe litru. Lacurile
sarate tipice au secete sezoniere sau ciclice,
perioade în care se usucă complet. În timpul
acestui proces concentraţiile de sare din
apă variază de la ideal la abia tolerabil.
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Figura 2. Distribuţia speciei Artemia
salina la nivel mondial (Global Biodiversity
Information
Facility
Database
http://www.discoverlife.org)
Descrierea speciei
Corpul este format din 3 segmente: cap,
torace şi abdomen. Specia prezintă dimorfism
sexual, principalele diferenţele morfologice din
tre masculi şi femele fiind observate la distanţa
maximă dintre ochii compusi, lungimea primei
antene, lăţimea celui de al treilea segment
abdominal, lungimea
totală,
diametrul ochilor compuşi şi lungimea
abdomenului.
Adultul mascul ajunge la 8-10 mm
lungime, iar femela la 10-12 mm. Adulţii
au trei ochi şi 11 perechi de picioare.
Culoarea adulţilor variaza în funcţie de
concentraţia de sare din apă de la verzui la
roşu aprins (la concentraţii mari au culoare
rosie).
Sângele
lor contine
pigmentul
hemoglobină.
Lipsa de concurenţilor
din
acest mediu extrem le permite să dezvolte
populaţii
mari atunci
când
condiţiile sunt potrivite
pentru
reproducere (caldura, lumina
soarelui, gamă
largă de concentraţii ale sari).
Acest
organism poate suporta perioade
lungi de secetă în stadiul de chist şi să-si reia
ciclul
de
viaţă
atunci
când
condiţiile de dezvoltare şi de reproducere sunt
potrivite.
Masculii au doua organe de reproducere.
Uterul unei singure femele de A. salina poate
să conţină până la 200 de ouă. Este o specie
bisexuată ovipară şi ovovivipară.
Figura 4. Indivizi ai speciei Artemia salina
Cele două modalităţi de reproducere
alternează în funcţie de condiţiile din mediul de
viaţă: când acestea sunt favorabile se reproduc
ovovivipar, iar când devin nefavorabile tind
spre oviparie. Femelele produc ouă, care
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plutesc pe apă şi care se pot dezvolta fie
direct în nauplii
(larva) sau în
condiţii nefavorabile de mediu (secarea apei) se
transformă în chişti (forme latente de viaţă),
care pot supravietui perioade lungi de secetă. În
cazul
în
care condiţiile
de
mediu se
îmbunătăţesc, chiştii sunt "re-vitalizaţi" şi din
ei ies nauplii.
În condiţii naturale Artemia salina se
hrăneşte cu alge, protozoare şi detritus. Modul
de hrănire este prin filtrare activă neselectivă;
elimină particulele în suspensie mai mici de 4060 µm.
Ciclul de viaţă
Modul de
reproducere este
controlat
de factorii
din
mediu:
concentraţia de
oxigen din apă şi fluctuaţia acestuia, tipul de
hrană, salinitatea apei, etc (tabelul 1). S-a
observat o corelatie între nivelul salinitatii apei
şi modalitatea de reproducere. Se reproduc
ovovivipar la salinităţi mai mici de 150 ppt şi
predominant ovipar la salinităţi între 150-200
ppt.

Tabel 1. Modalitatile de reproducere ale
speciei Artemia salina
MODALITATEA DE REPRODUCERE
OVIPAR
OVOVIVIPAR
-continut ridicat de
-continut scazut
de O2 (si salinitate O2 (si salinitate scazuta)
ridicata)
fluctuatii
- fluctuatii minore
ridicate ale O2
ale O2
- hrana saraca in Fe
- hrana bogata
in Fe (e.g alge (e.g detritus organic)
verzi)
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Reproducerea ovipară
După copulaţie ouăle fecundate ajung
la
stadiul de gastrula şi sunt înconjurate cu o
carapace dură maro formată din chitina,
lipoproteine, etc. Chiştii astfel formati sunt
eliberaţi în apă şi trebuie să treacă printrun proces de deshidratare. Numai atunci când
această deshidratare iniţială a avut loc, din
chişti vor putea iesi larvele libere atunci cand
conditiile devin favorabile.
Reproducerea ovovivipară
Ovulul fecundat se dezvoltă la stadiul
de gastrulă, dar în loc să fie închistate, gastrula
continuă să se diferenţieze în organismul femel,
în larve numite nauplii.
Ouale din care vor ecloza naupliile au o
culoare albicioasă. Naupliile sunt larve libere
înotătoare.
Chiştii (0.2 - 0.3 mm) se transformă în apă
în larve înotatoare, nauplii (0,45 mm), într-o
perioada de 24-36 ore. Hidratarea completă a
chistului durează aproximativ o oră. În funcţie
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Pentru
ca
din chişti
să
rezulte
nauplii libere înotătoare, aceştia au nevoie de
apă (hidratare) şi de oxigen pentru a iniţia şi
finaliza procesul de metabolism.
Chiştii
Chistii sunt foarte rezistenţi la conditii
extreme, rezistă până la 80°C. Chiştii
hidratati mor la temperaturi mai mici de 0 ° C
şi mai mari de 40 ° C. La salinităţi mai mari de
70 ppt, naupliile nu vor putea ieşi din
cauza gradientului osmotic prea
mare. La
salinitati mai mici de 5 ppt, chiştii vor cloci,
dar naupliile rezultate vor muri repede.
Chiştii
deshidrataţi măsoară între 200270 microni şi au o medie de greutate de 3,5
micrograme.
Chiştii sunt capabili să supravieţuiască
în contact
cu lichide agresive,
uscare extremă, fără
oxigen şi sub
influenţa pesticidelor. De exemplu, în Statele
Unite în 1976, în timpul unei operaţiuni de
foraj în Great Salt Lake în Utah, chişti de A.
salina au fost descoperiţi în proba de sol între
două
straturi de
sare. Analiza cu
carbon radiactiv a demonstrat că vârsta
chiştilor ar
fi de
10.000
de
ani
(artemiaworld.com).
Naupliile
Au o creştere optima la 28°C şi 35 ppt.
Limitele de temperatură letale sunt 0°C şi 3738°C.
Larvele au un singur ochi (fotoreceptor).
Mai
târziu, se
dezvoltă
doi
ochi,
dar ochiul iniţial,
rămâne, rezultând 3 ochi. Naupliile
sunt
fototactice, în timp de adulţii nu. Acestea
înoată prin coloana de apă (fototactism)
folosind antenele. Mandibulele sunt utilizate
pentru filtrarea apei şi a fitoplanctonului.

disponibilitatea hranei, naupliile vor ajunge
adulţi (max. 12 mm) în termen de 3 săptămâni.
Figura 5. Ciclul de viata al Artemiei salina
(http://brineshrimp.wordpress.com/)
Naupliile
se transformă
în adulţi reproductivi, care produc pui vii în
succesiune
rapidă, atunci
când
condiţiile sunt favorabile şi prin chişti,
care
pot supravieţui în condiţii Figura
de uscăciune ani de
zile, în cazul în care condiţiile încep să devin
mai puţin favorabile.

6.
Caracteristicile anatomice ale fazei de nauplii
ale
speciei Artemia
salina
http://www.michaelsharris.com
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Adulţii
Adulţii înoată folosind apendicii pentru
pentru hrănire. Ochiul median este însoţit de
2 ochi compuşi laterali Un creier simplu
formează o structură ca un inel în jurul cavităţii
bucale (tipic de cele mai multe nevertebrate).
Femelele dezvoltă ouă într-un sac ventral, cu o
rată rapidă în condiţii favorabile.

Figura
7.
Caracteristicile anatomice
ale adultului speciei Artemia salina
Importanţă
Indivizii
speciei Artemia salina, în
special în stadiul de nauplii, sunt utilizaţi în
acvacultură ca
hrana
vie pentru
creşterea comercială (în
incubatoare)
a numeroase specii de peşti şi crustacee.
Capacitatea
de
rezistenţă
a acestor animale le face probe ideale pentru
testări în cadrul experimentelor. Artemia salina
este unul dintre organismele folosite regulat
pentru testarea toxicităţii diferitelor substanţe
chimice.
Alături de alte organisme formează prin
descompunere pe fundul lacurilor sărate
nămolul sapropelic folosit la tratarea diferitelor
afecţiuni reumatice, ginecologice, endocrine,
etc.
Apa sarată şi namolul din Lacul heliotermal
Ursu conţin hormoni eliberaţi de Artemia
salina: estrogen human-like 95 S.U.%,
respectiv progesteron human-like 0,7- 0,8
mg% (Stoicescu Munteanu, 1977). Acestea
sunt folosite pentru tratarea afecţiunilor
ginecologice: insuficienţă ovariană, sterilitate,
etc.
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