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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Diferents aspectes de la reproducció de la cabra de mar Maja brachydactyla s’han estudiat amb l’objectiu d’obtenir 
coneixements bàsics i aplicats al cultiu en captivitat d’aquesta espècie de gran interès comercial i aqüícola. L’anatomia 
interna de l’aparell reproductor masculí, el procés d’espermatogènesi, amb especial èmfasi amb la formació de l’acrosoma, i 
l’estructura i organització l’espermatozoide s’han descrit amb tècniques microscòpiques avançades. El desenvolupament de 
les gònades durant els primeres fases del desenvolupament post- embrionari (fases larvàries i primer cranc juvenil) han 
estat descrites mitjançant la quantificació de l’expressió del gen vasa, el qual és expressat específicament per les cèl•lules 
de la línia germinal. Aquests coneixements són bàsics per a la comprensió del paper dels mascles en la la reproducció i la 
seva aplicació posterior en condicions de captivitat. La reproducció en captivitat s’ha estudiat amb una sèrie d’experiments 
amb l’objectiu de determinar la quantitat, pes sec i composició bioquímica proximal de les larves acabades d’eclosionar en 
condicions de captivitat i l’efecte de les condicions ambientals, com ara el fotoperíode i la salinitat, sobre aquests 
paràmetres. Aquests experiments demostren què es poden obtenir larves de la cabra de mar en condicions de captivitat 
què podrien ser utilitzades per a la producció i l’efecte sobre la reproducció del fotoperíode i salinitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Different reproductive aspects of the spider crab Maja brachydactyla has been studied in order to provide basic and applied 
knowledge towards the captive breeding of this important economic and aquiculture species. The internal anatomy of the 
male reproductive system, the spermatogenesis, with special attention to the acrosome formation, and the structure and 
organization of the sperm cell has been described using advanced microscopic techniques. The development of gonads 
during the early post-embryonic stages (larval development and first juvenile crab) has been described using the 
quantification of vasa gene expression, a marker of germ-line cells. This information is highly valuable in order to understand 
the role of males in reproduction and its application in reared conditions. Reproduction in captivity has been studied through 
several experiments in order to characterize the quantity, dry weight and proximate biochemical composition of newly 
hatched larvae in captivity and the effect of rearing conditions, such as the photoperiod and salinity, in the former 
parameters. These experiments demonstrate that larvae of the spider crab can be obtained in captivity and the effect of 
photoperiod and salinity in reproduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’aqüicultura és “la cria o cultiu d’organismes aquàtics amb tècniques que augmenten, per 
damunt de les capacitats naturals del medi, la producció dels organismes. Els organismes 
aquàtics seran al llarg de tota la fase de cria i fins el moment de la collita, propietat d’una 
persona física o jurídica” (JACUMAR 2009).  
L’aqüicultura cobreix aproximadament el 47% dels productes aquàtics per a consum (FAO 
2008) i es presenta com alternativa al sector pesquer, el qual es troba en una profunda crisi i no 
pot assumir la demanda de peix per a consum humà. Aquesta situació s’ha agreujat en 
augmentar el consum de peix per habitant ha passat d’11kg en 1970 a 19,7 kg en 2007 (FAO 
2008). 
L’aqüicultura és una activitat d’abast mundial, amb una gran importància social i econòmica, 
donat què és tant una font de proteïna per a les poblacions locals, com una industria que 
genera alts ingressos per les exportacions. El nombre d’espècies cultivades amb producció 
significativa (>100 Tm) en 2007 arribà a la xifra de 250, desenvolupant-se en tots els ambients 
aquàtics (marí, continental i salobre). Tot i què els peixos d’aleta d’aigua dolça i els mol·luscos 
són els principals organismes, hi ha una gran diversitat d’espècies cultivades. Així, el primer 
producte en quantitat de l’aqüicultura és l’alga wakame (Laminaria pinnafitida) amb 4 milions de 
tones produïdes, mentre què la espècie amb major valor econòmic (7,000 milions d’€) és el 
llagostí blanc (Litopenaeus vannamei) (FAO 2008). 
1.1. Context aqüícola a Europa, Espanya i Catalunya. 
L’aqüicultura a Europa es caracteritza per la producció d’espècies d’alt valor econòmic, i, a 
diferència de la tendència mundial, la producció és majoritàriament marina (69%). A la UE-27, 
el principal producte és el musclo (Mytilus galloprovincialis), el qual representa un 51,2% de la 
producció. Tanmateix, el primer producte en valor són els peixos marins, amb un 71%, tot i què 
representa el 49% de la producció en quantitat. Un altre tret característic de l’aqüicultura 
europea és l’estancament de la producció des de l’any 2000, mentre què la producció mundial 
continua creixent a un ritme mitjà del 8%. Per països, Espanya és el primer productor de la UE-



 

 

27, encara què se situa en el 5è lloc en quant a valor, darrere del 
Regne Unit, Itàlia, França i Grècia. A més a més, el líder tant en quantitat com en valor a nivell 
europeu és Noruega, principalment dedicat al cultiu del salmó (JACUMAR 2009). 
Espanya és el 18è productor mundial en quantitat, però, com ocorre amb l’estadística europea, 
descendeix fins el lloc 28è en quant a valor (APROMAR 2009). El principal producte en 
quantitat de l’aqüicultura espanyola és el musclo (també en valor), seguit per la truita irisada 
(Onchorynchus mykiss) i els peixos marins: orada (Sparus aurata), llobarro (Dicentrarchus 
labrax) i turbot (Psetta maxima) (PTEPA 2009). Aquestes espècies són les més representatives 
de l’aqüicultura espanyola, tot i què es cultiven un total de 38 espècies, incloent peixos i 
crustacis marins i continentals, mol·luscos marins (bivalves, cefalòpodes) i algues marines per a 
la industria alimentària (JACUMAR 2009). Malgrat la varietat d’espècies i la tradició aqüícola, 
l’aqüicultura a Espanya està patint un disminució de la producció, principalment per la caiguda 
de la producció del musclo i la crisi del sector productiu dels peixos marins què afecta 
principalment a la principal espècie de cultiu, l’orada, amb preus de primera venda per sota dels 
preus de cost (APROMAR 2009). 
La producció aqüícola catalana segueix un patró similar al descrit en Espanya, veient-se també 
afectada per les mateixes dificultats. L’aqüicultura catalana es dedica majoritàriament al cultiu 
del musclo, truita irisada i els peixos marins (orada i llobarro). Com a trets diferencials, cal 
destacar l’engreix de túnids (Thunnus thynnus) i anguila (Anguilla anguilla) i una gran varietat 
de bivalves (ostres, cloïsses, escopinya i navalla) (JACUMAR 2009). 
1.2. Context mundial del cultiu de crustacis. 
El cultiu de crustacis és un dels sectors de l’aqüicultura amb major creixement durant els 
darrers anys (17% anual durant el període 1970-2006). A més a més, el cultiu de crustacis es 
caracteritza per ser d’alt valor econòmic. Tot i representar només el 9% de la producció en 
quantitat (~4 milions de Tm), el valor de la producció representa el 23% (dades de 2005 FAO 
2008). En 2007, l’espècie de major valor econòmic fou el llagostí blanc (L. vannamei). Aquest 
fet es deu a què el principal cultiu de crustacis, els llagostins peneids, es dediquen 
majoritàriament a l’exportació. Tanmateix, el cultiu de crustacis també té una gran importància 
com a font local de proteïna, com ara el cultiu de les gambes d’aigua dolça (Macrobrachium 
sp.), els crancs de riu (astàcids) i crancs d’aigua dolça i marina (principalment el cranc xinés, 
Eriocheir sinensis). 
El cultiu de crustacis se centra en 4 grups: llagostins peneids, les gambdes d’aifua dolaç, els 
crancs de riu i els crancs braquiürs. Els llagostins peneids (gèneres Litopenaeus i Penaeus) 
són amb diferència els crustacis de major producció i valor, amb una producció de quasi 2,2 
milions de Tm (67% de la producció de crustacis). La principal espècie cultivada és el llagostí 
blanc, L. vannamei (52% de la producció en 2005), seguit del llagostí tigre, Penaeus monodon 
(29%). Arreu del món es cultiven més de 8 espècies diferents de llagostins. La pràctica totalitat 
de la producció mundial de llagostins es deriva a l’exportació cap a Europa, EUA i Japó. Els 
crustacis d’aigua dolça, com ara les gambes d’aigua dolça i els crancs de riu (astàcids) es 
troben en segon lloc, amb una producció de 500 mil Tm en 2005. Les espècies més conreades 
són les gambes d’aigua dolça Macrobrachium rosenbergii i M. nipponense. Finalment, els 
crancs xinesos (Eriocheir sinensis) presenta una producció de 400,000 Tm (FAO 2008). 
Per regions, les zones de producció es concentren a les regions d’Asia-Pacífic i Amèrica 
Llatina, principalment per ser les zones productores de llagostins. La regió Asia-Pacífic 
concentra el 88% de la producció mundial de llagostins, essent Xina el líder mundial en el cultiu 
de tots els grups de crustacis. La producció d’Amèrica Llatina suposa l’11% de la producció 
mundial de llagostins (FAO 2008). 
La resta de grups de crustacis consumits habitualment per humans (gambes, llamàntols i 
llagostes) no es cultiven de manera industrial per la complexitat i el temps del desenvolupament 
embrionari i larvari. El cultiu de llamàntols i llagostes es realitza per organismes públics per a la 
repoblació i regeneració dels estocs salvatges, tot i què sovint de manera discontinua. 
1.3. El cultiu de la cabra de mar (Maja brachydactyla): diversificació en el context 

aqüícola regional. 
El sector aqüícola regional (EU-27, Espanya, Catalunya) es caracteritza per un estancament 
durant els darrers anys, què segons les previsions per a 2009, pot haver-se traduït amb una 
disminució de la producció. Un altre tret important és el preu de primera venda per sota dels 
costos de producció de l’orada, què és una de les espècies de major quantitat i valor econòmic 
a l’entorn regional. 
En aquest context, la diversificació de l’aqüicultura amb noves ha estat una de les estratègies  
per dinamitzar aquest sector (APROMAR 2009). Així, dintre de les línies I+D+i per la Plataforma 



 

 

Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA), 
l’apartat de “Noves espècies per al consumidor i empresari” és la 4a en nombre de projectes, 
per darrere de Genètica i Fisiologia, Sanitat Animal i Alimentació/Nutrició (PTEPA 2009). 
Tanmateix, l’esforç de diversificació, amb més de 50 espècies estudiades, no ha estat seguit de 
la incorporació de la majoria de les espècies estudiades a la producció industrial (Cañavate 
2009). El reig (Argyrosomus regius) és una de les espècies, el cultiu de la qual s’ha 
desenvolupat recentment, i pot convertir-se en la 4a espècie de peix marí cultivat en gran 
quantitat. Tanmateix, tot i ser una espècie amb un gran potencial per la taxa de creixement i 
qualitat de la carn, encara és desconeguda per a la majoria del públic consumidor. Per la seva 
banda, altres espècies com el polp (Octopus vulgaris) o el llenguado (Solea senegalensis) no 
es poden cultivar a escala industrial perquè la tecnologia del cultiu encara s’ha de completar. 
L’exemple oposat a aquesta situació ha estat el tancament del cicle productiu i l’inici de la 
producció industrial del bacallà (Gadus morhua) a Noruega, una espècie d’alt interès pesquer i 
econòmic. 
La cabra de mar de l’Atlàntic, Maja brachydactyla, és un cranc (Crustacea: Decapoda: 
Brachyura) què s’estén per l’Atlàntic nord-est què es pot trobar a les costes del Regne Unit, 
Irlanda, França, Espanya, Portugal i Marroc (Sotelo et al. 2008). Les captures del període 1990-
2008 es mantenen variables entre 4.000 i 6.000 Tm.  
El interès en el cultiu de la cabra de mar bé donat perquè es tracta d’una espècie d’alt interès 
econòmic i presenta unes característiques biològiques molt interessant per al seu cultiu en 
captivitat. La cabra de mar és una espècie molt apreciada gastronòmicament i coneguda per 
una gran majoria del públic consumidor. La pesqueria de Galícia, a més a més, té una gran 
importància socioeconòmica, amb més de 600 famílies implicades. Aquesta espècie, però, es 
considera que es troba en sobreexplotació en capturar-se més del 90% del reclutament annual 
(Freire et al. 2002). Respecte les característiques biològiques, la cabra de mar presenta una 
període de incubació embrionari i desenvolupament larvari relativament curt, una alta fecunditat 
i absència de canibalisme (almenys durant la fase larvària) (Iglesias et al. 2002). 
Durant els darrers anys s’han desenvolupat estudis per determinar la viabilitat del cultiu, seguint 
les diferents fases del cultiu aqüícola. Així, respecte els estudis de la fase larvària s’han centrat 
en la caracterització bioquímica, enzimàtica i patrons de creixement (Andrés et al. 2007; Andrés 
et al. 2008; Guerao et al. 2008; Andrés et al. 2010; Guerao et al. 2010), desenvolupament 
juvenil (Alaminos et al. 2008; Domingues et al. 2008; Guerao et al. 2009b; Guerao et al. 2009a), 
requeriments d’estabulació (Cerezo Valverde et al. 2009). 
El present projecte de tesi se centra en la reproducció de M. brachydactyla, el control de la qual 
és necessària per a l’obtenció de larves en captivitat. L’aproximació de la reproducció de la 
cabra de mar s’aborda des de una perspectiva de ciència bàsica, com la descripció de l’aparell 
reproductor masculí i el desenvolupament de l’aparell reproductor durant el desenvolupament 
embrionari i primer juvenil mitjançant tècniques histològiques i moleculars. Per altra banda, 
d’una forma més aplicada, s’ha avaluat la quantitat i qualitat, mitjançant l’anàlisi bioquímic 
proximal, de les larves produïdes en captivitat sota diferents condicions d’estabulació. 
2. RESULTATS 
2.1. L’aparell reproductor a la cabra de mar 
Aquest apartat conté dades de ciència bàsica, majoritàriament descriptiva, però els 
coneixements de la qual són necessaris per a la posterior aplicació a la reproducció en 
captivitat. 
L’apartat està dividit en l’estudi de la biologia reproductiva del mascle de la cabra de mar i el 
desenvolupament durant els estadis larvaris i primer estadi juvenil. L’estudi de la biologia 
reproductiva s’aborda mitjançant l’estudi morfològic i ultraestructural de l’aparell reproductor, 
l’espermatogènesi i l’espermatozoide utilitzant tècniques de microscòpia òptica i electrònica. Els 
resultats d’aquests treballs ja es troben publicats en revistes científiques d’impacte amb la 
següent referència: 
- Simeó, C.G., Ribes, E. i Rotllant, G. 2009. Internal anatomy and ultrastructure of the male 
reproductive system of the spider crab Maja brachydactyla (Decapoda, Brachyura). Tissue and 
Cell 41, 345-361. 
- Simeó, C.G., Kurtz, K., Chiva, M., Ribes, E. i Rotllant, G. 2010. Spermatogenesis of the spider 
crab Maja brachydactyla (Decapoda: Brachyura). Journal of Morphology 271, 394-406. 
- Simeó, C.G., Kurtz, K., Rotllant, G., Chiva, M. I Ribes, E. 2010. Sperm ultrastructure of the 
spider crab Maja brachydactyla (Decapoda: Brachyura). Journal of Morphology 271, 407-417. 



 

 

El desenvolupament de l’aparell reproductor durant les primeres 
fases post-embrionàries s’ha realitzat mitjançant l’aïllament i quantificació del gen vasa, el qual 
s’expressa específicament en les cèl·lules de la línia germinal, amb PCR quantitativa. 
2.1.1. L’aparell reproductor masculí 
La morfologia de l’aparell reproductor masculí dels crancs braquiürs (Decapoda: Brachyura) ha 
estat amplament estudiada i revisada (Krol et al. 1992). L’aparell reproductor intern se situa al 
cefalotòrax i consisteix en un parell de testicles, conductes deferents i conductes ejaculadors. 
Els testicles són uns òrgans tubulars que se situen a la meitat anterior del cefalotòrax, i 
s’estenen a ambdós costats de l’estomac i continuen posteriorment fins la vora anterior del cor . 
Els testicles dels braquiürs han estat classificats en dos tipus morfològics: lobular, composat 
per nombrosos lòbuls seminífers units entre ells per un conducte seminífer, i tubular, què 
consisteix en un únic tub, altament recargolat (Nagao et al. 2003). Els conductes deferents 
(CD) són la continuació dels testicles i consisteixen en un parell de tub recargolats què es 
troben a la meitat posterior del cefalotòrax (McLaughlin 1983). El CD es divideix generalment 
en tres regions segons criteris morfològics i funcionals. El conducte deferent anterior (CDA) es 
considera el lloc de formació dels espermatòfors (paquets d’espermatozoides), mentre que el 
conducte deferent mitjà (CDM) i posterior (CDP) emmagatzemen els espermatòfors i els fluids 
seminals, respectivament. El conducte ejaculador (CE) és un tub llis i estret què es localitza 
entre la musculatura de la coxa de la cinquena pota marxadora. El CE transporta els 
espermatòfors i els fluids seminals cap els gonòporus, i es continua externament amb un penis, 
situat a la base dels gonopodis, què són els apèndixs abdominals modificats per a la funció 
copuladora i els encarregats de la introducció de l’esperma en la femella (Cronin 1947). 
Histològicament, l’aparell reproductor està cobert externament per una capa de teixit connectiu 
que l’envolta i l’adhereix a la resta d’òrgans (hepatopàncrees, cor...). La paret dels testicles 
presenta una capa de teixit connectiu i un epiteli què envolta els lòbuls o tub seminífers, a 
l’interior del qual es troben les cèl·lules germinals en diferents estadis de maduració. De la 
mateixa forma, el CD presenta un paret composada per una capa de teixit connectiu, una capa 
de musculatura de gruix variable i un epiteli secretor. L’epiteli secretor del CD presenta 
orgànuls relacionats amb la síntesi de proteïnes, com el reticle endoplasmàtic rugós i el 
complex de Golgi  (Hinsch et al. 1974; Kooda-Cisco et al. 1986; Sudha Devi et al. 1995; 
Benhalima et al. 2000). El CE presenta una capa muscular molt gruixuda i un epiteli pseudo-
estratificat. 
L’espermatogènesis en els braquiürs, com la resta de crustacis i a diferència de la major part 
dels animals, és un procés particular què resulta en un espermatozoide únic que es caracteritza 
per: la falta de flagel, absència de motilitat, l’acrosoma no deriva del complex de Golgi, la 
presència proteïnes nuclears particulars, el nucli està composat per cromatina filamentosa, poc 
condensada i difusa, i la presència de mitocondris degenerats (Tudge 2009). Els estudis previs 
utilitzant tant microscòpia òptica com electrònica durant l’espermiogènesi descriuen els 
principals canvis morfològics i estructurals: decondensació del nucli, inici de la formació de la 
vesícula acrosòmica a partir d’un complex de membranes d’origen incert, la 
compartimentalització de la vesícula acrosòmica i, finalment, el desenvolupament de les 
expansions radials del nucli (Binford 1913; Fasten 1918, 1924, 1926; Nath 1932; Hoestlandt 
1948; Estampador 1949; Yasuzumi 1960; Pochon-Masson 1962, 1968; Langreth 1969; Reger 
1970; Du et al. 1988; Medina et al. 1992). Tanmateix, l’origen i desenvolupament d’algunes 
estructures, com ara l’acrosoma i el complex de membranes associat, roman encara incert. 
L’espermatozoide dels braquiürs és globular, aflagel·lat, immòbil i amb un nombre variable 
d’expansions laterals (Felgenhauer et al. 1991). L’espermatozoide està format per un acrosoma 
central globular, una capa fina de citoplasma i un nucli en forma de copa, el qual s’estén en 
forma d’expansions radials laterals (Jamieson 1994). L’acrosoma està format per un nombre 
variable de capes concèntriques associades al voltant del perforatorium, què penetra 
l’acrosoma centralment, i està cobert apicalment per l’opercle. El citoplasma és una capa molt 
fina localitzada entre l’acrosoma i el nucli. Conté els pocs orgànuls de l’espermatozoide, com 
ara els centríols a la base del perforatorium, un complex de membranes i mitocondris 
degenerats. A més a més, pot contenir feixos de microfilaments d’actina i microtúbuls què, en 
algunes espècies, poden travessar l’embolcall nuclear i estendre`s per les expansions radials 
del nucli. El nucli envolta l’acrosoma i el citoplasma, excepte per la zona apical. Conté 
cromatina decondesada organitzada en filaments. Les expansions radials varien en nombre en 
funció de l’espècie i deriven del nucli. El contingut de les expansions sol ser cromatina 
únicament, tot i què en algunes espècies pot contenir microtúbuls. 
2.1.1.1. Morfologia interna i ultraestructura 



 

 

Els mascles adults de cabra de mar foren capturats a Galícia i 
transportats fins l’IRTA on foren sacrificats i se’ls extragué l’aparell reproductor. Per 
microscòpia òptica, fragments del testicle, conducte deferent i conducte ejaculador foren fixats 
en Bouin durant 24-48 h, i després rentats i emmagatzemats en etanol 70% fins el seu 
processat. Les mostres foren deshidratades mitjançant l’increment seriat d’etanol i embegudes 
en parafina. Les seccions de 3 µm foren tenyides amb hematoxilina-eosina. Les mostres per a 
microscòpia electrònica de transmissió es fixaren amb una barreja de paraformaldehid al 2% i 
glutaraldehid al 2,5% amb tampó cacodilat i, posteriorment, post-fixades amb tetraòxid d’osmi a 
l’1%, deshidratades en una sèrie creixent d’acetona i incloses en reïna Spurr. Les seccions 
ultrafines es contrastaren amb citrat d’or i acetat d’uranil. Les mostres de microscòpia 
electrònica de barreig es dessecaren mitjançant el punt crític i es recobriren amb una barreja 
d’or i paladi. Per a les mesures se seleccionaren seccions sagitals i es mesuraren amb un 
programa d’anàlisi de imatge (AnalySIS). 
L’aparell reproductor de la cabra de mar se situat al cefalotòrax, sobre l’hepatopàncrees i per 
sota de l’hipodermis. Està format per un parell de testicles, un parell de conductes deferents 
connectats a un parell de conductes ejaculadors. El testicle pertany al tipus tubular, ja què està 
format per un únic tub, que es troba recargolat sobre si mateix. El conducte deferent (CD) s’ha 
dividit en tres parts, en funció de caràcters morfològics i funcionals. El conducte deferent 
anterior (CDA) és un tub llis recargolat, continu al testicle on s’inicia la formació dels 
espermatòfors que són paquets d’espermatozous que seran transferits a la femella. El 
conducte deferent mitjà (CDM) és un tub recargolat, amb diverticles laterals on es finalitza la 
formació dels espermatòfors i s’emmagatzemen envoltats de fluids seminals. El conducte 
deferent posterior (CDP), està format per un conducte excretor i una glàndula accessòria 
composada per diverticles túbulo-alveolars, què produeixen fluids seminals i què deu 
acompanyar els espermatòfors en el moment de la còpula. Per últim, el conducte ejaculador 
(CE) és un tub llis localitzat a la coxa de la cinquena pota marxadora que connecta el conducte 
deferent amb el gonoporus. Al voltant del conducte ejaculador, es troba la glàndula andrògina, 
que pertany al sistema endocrí, i que secreta l’hormona andrògina que es troba relacionada 
amb l’aparició dels caràcters sexuals secundaris i la gametogènesis masculina. 
El tub seminífer presenta una capa externa de teixit conjuntiu, un capa de musculatura i un 
capa epitelial interna que divideix el tub seminífer en tres compartiments: zona germinal, amb 
espermatogonis; la zona de transformació, on es dona l’espermatogènesi i la zona d’evacuació 
que transporta el espermatozoides fins el conducte deferent. 
La paret del CD està formada per 4 capes: una túnica adventicia externa, una capa de 
musculatura, una túnica pròpia i una capa epitelial. Aquesta estructura es manté al llarg del 
conducte deferent amb variacions en cada segment del CD.  
El CDA presenta una capa muscular formada per feixos aïllats de musculatura estriada, 
orientats de forma circular. L’epiteli està format per una capa de cèl·lules columnars que 
presenten uns nuclis arrodonits, prominents, localitzats en la meitat basal de la cèl·lula. Els 
nuclis poden ser lobulats i la cromatina està condensada en la perifèria del nucli. El citoplasma 
destaca per presentar una gran quantitat de reticle endoplasmàtic rugós i un complex de Golgi 
format per dictiosomes de morfologia variada, localitzats tan a la part basal com apical de la 
cèl·lula. Els dictiosomes produeixen unes vesícules amb un contingut molt electrodens. 
Nombrosos mitocondris es disposen entre les cisternes del reticle endoplasmàtic. A la zona 
basal, les cèl·lules presenten un gran nombre d’invaginacions que contenen mitocondris i 
vesícules amb diferent contingut. La part apical presenta les vesícules produïdes pel complex 
de Golgi, així com uns petits microvillis. Les secrecions de les cèl·lules epitelials són les 
responsables de la formació de l’espermatòfor. 
La paret del CDM presenta una estructura semblant al CDA, amb una capa de musculatura 
formada per feixos musculars aïllats. La capa epitelial està formada per un únic estrat de 
cèl·lules columnars o planes. Els nuclis són molt prominents, podent ocupar l’ample de la 
cèl·lula. La cromatina apareix altament condensada en la perifèria del nucli. El citoplasma 
presenta gran quantitat de reticle endoplasmàtic rugós i nombrosos mitocondris. Les cèl·lules 
del CDM es caracteritzen per l’elevat grau de desenvolupament del complex de Golgi. Els 
dictiosomes es troben distribuïts en gran nombre per tota la cèl·lula, presentant morfologies 
variades, tant allargades com circulars. Els dictiosomes produeixen unes vesícules de material 
molt electrodens, que finalment són abocades a la llum del CDM per la part apical del cèl·lula, 
que presenta uns curts microvilli. La part basal presenta gran nombre d’invaginacions de la 
membrana plasmàtica. Les secrecions del CDM envolten els espermatòfors que són 
emmagatzemats en aquesta regió fins el moment de la còpula.  



 

 

El CDP presenta una capa de musculatura molt desenvolupada, 
formada per vàries capes de feixos de musculatura estriada. Els feixos musculars presenten 
diferents orientacions. La capa epitelial està formada per un epiteli pseudo-estratificat format 
per cèl·lules altament prismàtiques. Els nuclis de les cèl·lules epitelials es troben en la meitat 
basal, són arrodonits i la cromatina es troba condensada en la perifèria. El citoplasma presenta 
pocs orgànuls, com ara un reticle endoplasmàtic molt reduït, uns pocs dictiosomes del complex 
de Golgi de mida reduïda i uns pocs mitocondris. La part apical de les cèl·lules epitelials 
presenta microvillis ramificats molt desenvolupats, mentre que la zona basal presenta 
nombroses invaginacions de la membrana plasmàtica. El poc desenvolupament d’orgànuls com 
el reticle endoplasmàtic i complex de Golgi indica que l’absència de funció secretora del CDP. 
El CDP presenta un glàndula accessòria molt desenvolupada, constituïda per nombrosos 
diverticles tubulo-alveolars altament ramificats. La paret de la glàndula presenta una capa de 
musculatura està formada per feixos aïllats de musculatura estriada i un epiteli monoestratificat 
constituït per cèl·lules columnars o planes. La disminució d’altura es deu al mode apocrí de 
secreció, en el qual la cèl·lula aboca la regió apical. Ultraestructuralment, les cèl·lules 
columnars presenten un nucli basal i lobulat, amb cromatina condensada en la perifèria del 
nucli, mentre què en les fases finals de la secreció (cèl·lules planes), el nucli presenta un 
morfologia allargada amb la cromatina altament condensada. El citoplasma, per la seva banda, 
presenta un increment progressiu d’orgànuls, especialment del reticle endoplasmàtic i complex 
de Golgi. El material cel·lular produït s’emmagatzema en el propi citoplasma en forma de 
grànul, que finalment és secretat a la llum del diverticle. Les secrecions epitelials 
s’emmagatzemen en la llum del diverticle i són abocades al CDP on envolten els espermatòfors 
provinents del CDM en el moment de la transferència a la femella. 
La paret del CE presenta una capa muscular molt desenvolupada, similar al CDP, amb vàries 
capes de feixos de musculatura estriada. L’epiteli és pseudo-estratificat, amb nuclis arrodonits 
en la meitat basal de les cèl·lules. El citoplasma conté pocs orgànuls, com alguns mitocondris i 
dictiosomes del complex de Golgi. La regió apical presenta microvilli. L’absència d’activitat 
secretora, així com la morfologia d’aquesta regió (llum anastosomada, forta musculatura...), 
indica que el CE presenta una forta especialització en la transferència dels espermatòfors i 
fluids seminals. 
2.1.1.2. L’espermatogènesi 
Els mascles adults de cabra de mar foren capturats a Galícia i transportats fins l’IRTA on foren 
sacrificats i se’ls extragué el testicle. Per microscòpia òptica, el testicle dret fou separat en tres 
regions (anterior, mig i posterior) i fixat en Bouin durant 24-48 h i després rentades i 
emmagatzemades en etanol 70% fins el seu processat. Les mostres foren deshidratades 
mitjançant l’increment seriat d’etanol i embegudes en parafina. Les seccions de 3 µm foren 
tenyides amb hematoxilina-eosina. Les mostres per a microscòpia electrònica de transmissió es 
fixaren amb una barreja de paraformaldehid al 2% i glutaraldehid al 2,5% amb tampó cacodilat 
i, posteriorment, post-fixades amb tetraòxid d’osmi a l’1%, deshidratades en una serie creixent 
d’acetona i incloses en reïna Spurr. Les seccions semifines es tenyiren amb blau de toluïdina, 
mentre que les seccions ultrafines es contrastaren amb citrat d’or i acetat d’uranil. Per a les 
mesures de les cèl·lules germinals se seleccionaren seccions sagitals i es mesuraren amb un 
programa d’anàlisi de imatge (AnalySIS). 
L’estudi de l’espermatogènesi de M. brachydactyla s’ha centrat en la zona de transformació del 
tub seminífer on es poden trobar des dels espermatòcits primaris fins els espermatozoides 
madurs. Els espermatòcits primaris són cèl·lules esfèriques amb una alta relació 
nucli/citoplasma. El nucli és esfèric i voluminós i ocupa la zona central de la cèl·lula. La 
cromatina presenta les diferents figures meiòtiques de la primera divisió meiòtica com ara els 
complexes sinaptonemals durant el paquitè. El citoplasma conté pocs mitocondris, un complex 
sistema d’endomembranes i un nucleolus-like body o nuage. El sistema d’endomembranes es 
desenvolupa progressivament al llarg dels diferents estadis. Així, durant el paquitè, mostra una 
característica disposició concèntrica de les membranes amb dilatacions laterals, mentre que 
durant el diplotè, el sistema d’endomembranes es troba altament desenvolupat i s’organitza 
formant làmines anellades i d’altres formacions membranoses. El nuage apareix com un cos 
electrodens que està present en pràcticament tots els estadis d’espermatòcits primaris i és 
especialment prominent durant el diplotè. Després de la diacinesi de la primera divisió meiòtica, 
els estadis dels espermatòcits secundaris transcorren molt ràpidament fent difícil l’obtenció de 
mostres per microscòpia. 
La fase final de l’espermatogènesi, l’espermiogènesi o procés de maduració de les 
espermàtides, s’ha dividit en 3 estadis. Les espermàtides primerenques són cèl·lules 



 

 

esfèriques, amb una relació nucli/citoplasma alta, que mostren els 
primers signes de polarització. Així, el nucli es troba lleugerament desplaçat del centre de la 
cèl·lula en el que serà el pol nuclear de l’espermatozoide, mentre que al pol oposat, el pol 
acrosòmic, es desenvoluparà la vesícula acrosòmica. El nucli de l’espermàtida primerenca és 
esfèric i té la cromatina condensada en grumolls. Per altra banda, el citoplasma conté alguns 
mitocondris i un sistema de membranes poc desenvolupat. El primer canvi que es produeix 
durant l’espermiogènesi i que marca el pas a l’espermàtida intermèdia, és la descondensació 
de la cromatina nuclear que adquireix un aspecte granular homogeni. En el citoplasma, el 
sistema de membranes es desenvolupa i organitza en reticle endoplasmàtic i complex de Golgi, 
el qual produeix dos tipus de vesícules: de baixa i de mitjana electrodensitat; que es fusionen al 
pol acrosòmic donant lloc a la vesícula proacrosòmica, que conté material granulat 
homogèniament distribuït. Al llarg de l’espermàtida intermèdia la vesícula proacrosòmica creix 
paral·lelament al desenvolupament del reticle endoplasmàtic i del complex de Golgi, essent 
desplaçats a la zona equatorial de la cèl·lula entre el nucli i la vesícula proacrosòmica, 
observant-se en el interior de la vesícula l’aparició d’un grànul electrodens. La fase 
d’espermàtida intermèdia finalitza amb el trencament de les membranes nuclears en la zona 
equatorial de la cèl·lula i la degeneració del reticle endoplasmàtic. L’espermàtida madura es 
mostra com una cèl·lula altament polaritzada; el nucli, en el pol nuclear, presenta forma de mitja 
lluna, i la vesícula proacrosòmica, en el pol acrosòmic, apareix com un cos esfèric i molt 
voluminós. En aquesta fase, a la zona apical de la vesícula proacrosòmica es veu una fina 
banda altament electrodensa que donarà lloc a l’ opercle, mentre que a la zona basal es forma 
una invaginació de la vesícula, embolcallada d’un material granular electrodens, que donarà 
lloc al perforatorium. El citoplasma és molt reduït i es troba localitzat entre els extrems del nucli 
i la vesícula proacrosòmica, conté un sistema de membranes, produït per la degeneració del 
reticle endoplasmàtic i el complex de Golgi, associat a mitocondris i microtúbuls. A continuació 
en la fase final de l’espermiogènesi, s’observa com el component granular present en l’interior 
de la vesícula proacrosòmica es va condensant originant una sèrie de capes concèntriques, de 
diferent electrodensitat al voltant del perforatorium. En aquesta fase  també s’observa com el 
nucli va formant quatre braços radials que tenen el seu interior ple de fibres de cromatina. 
2.1.1.3. L’espermatozoide 
Les mostres per l’estudi de la ultraestructura de l’espermatozoide es processaren de la mateixa 
forma descrita anteriorment a l’apartat 2.1.1.2. A més a més, per la detecció de l’actina i la 
tubulina mitjançant immunomicroscòpia confocal i microscòpia d’epifluorescència fragments de 
testicle i del CD es dissecaren en PBS, les suspensions cel·lulars s’estengueren en 
portaobjectes de vidre pretractats amb poli-L-lisina i es fixaren amb paraformaldehid al 3% en 
tampó fosfat. Les mostres foren posteriorment incubades amb anticossos anti-β-tubulina diluïda 
1:25. Les mostres foren rentades amb PBS i Tween-20 al 0,1% abans de la incubació amb 
l’anticòs secundari. Seguidament, les seccions es tractaren amb fal·loïdina rodaminada per 
marcar l’actina, i amb bisbenzimida a l’1% (Hoechst) per tenyir el nucli. 
L’espermatozoide de M. brachydactyla té una forma esferoïdal estrellada, amb un cos globular 
d’aproximadament 5 µm de llarg (eix antero-posterior) i 7 µm d’ample amb 4 braços radials. 
L’espermatozoide està composat per un acrosoma complex, una capa fina de citoplasma i un 
nucli en forma de copa. L’acrosoma és l’estructura més voluminosa de la cèl·lula i apareix molt 
electrodens al centre de la cèl·lula. El citoplasma és una fina capa entre l’acrosoma i el nucli. El 
nucli es troba la perifèria de l’espermatozoide i s’estén pels braços radials. Tant l’acrosoma, 
amb excepció de la regió apical, com el citoplasma es troben envoltats pel nucli. 
L’acrosoma és una vesícula subesferoïdal de 4 µm d’eix antero-posterior i 5 µm d’ample. Està 
format per tres capes de diferent electrodensitat (externa, intermèdia i interna), un perforatorium 
en posició central i un opercle, amb una petita protuberància central, a la regió apical. Una 
càpsula envolta la capa externa de l’acrosoma. El perforatorium és una columna romboïdal que 
creua l’acrosoma seguint l’eix antero-posterior de la cèl·lula i presenta un anell electrodens i 
una membrana discontinua a la zona basal. El perforatorium conté material granular a la meitat 
superior i material granular fi a la zona basal, on reacciona la fal·loïdina indicant la presència 
d’actina. 
El citoplasma és una fina capa entre el nucli i l’acrosoma què només és voluminós sota el 
perforatorium i al voltant de la zona subapical de l’espermatozoide. Només en aquestes regions 
el citoplasma conté alguns orgànuls. A la zona basal del perforatorium, es troba almenys un 
centríol. A la zona subapical, el citoplasma forma un anell que envolta l’opercle i conté un 
agregat circular de estructures membranoses i orgànuls que s’ha denominat complex 
d’estructures i orgànuls (SO complex en anglès). El complex SO està composat per un sistema 



 

 

de membranes, microtúbuls i alguns pocs mitocondris amb signes 
de degeneració. Ambdós, el centríol i el complex SO, reaccionen intensament amb l’anticòs de 
l’anti-β-tubulina. 
El nucli de l’espermatozoide té forma de copa amb 4 braços radials. El nucli conté cromatina 
poc condensada organitzada en fibres de 10 nm. La cromatina s’estén pels braços laterals com 
ho confirma la reacció amb el reactiu Hoechst. Ocasionalment, la cromatina apareix agregada 
en zones més electrodenses, algunes d’elles molt pròximes al complex SO. L’absència de 
reacció amb la fal·loïdina i l’anticòs anti-β-tubulina indica què no hi ha microtúbuls o qualsevol 
altre component del citoesquelet als braços radials. L’embolcall nuclear es gros i electrodens, 
tot i què presenta algunes discontinuïtats a la zona interna sota la zona basal del perforatorium. 
Generalment, l’espermatozoide presenta 4 braços radials, tot i què s’han observat amb 3 
braços radials, amb una longitud estimada de 9 µm. 
2.1.2. Desenvolupament post-embrionari de l’aparell reproductor 
L’aparell reproductor dels crustacis decàpodes, com a la majoria dels metazous, s’origina a 
partir d’una petita població de cèl·lules, les cèl·lules primordials germinals, les quals es 
diferencien de la línia somàtica durant les primeres fases del desenvolupament embrionari 
(Fioroni 1981; Weygoldt 1994). Al llarg de l’embriogènesi, les cèl·lules primordials germinals 
proliferen i migren cap el segon segment toràcic per formar la gònada embriònica en associació 
amb cèl·lules mesodèrmiques (Fioroni 1981; Weygoldt 1994; Anger 2001). Durant les primeres 
fases del desenvolupament post-embrionari (fase larvària), les gònades no difereixen gaire dels 
embrions, i romanen sexual i morfològicament indiferenciades (Hoestlandt 1948; Payen 1974; 
Lee et al. 1994). Durant aquesta fase, les gònades creixen per la proliferació de les cèl·lules 
germinals i l’aparició dels primordis dels gonoductes a la part posterior de les gònades. Amb la 
metamorfosi a juvenil, les gònades creixen en mida i complexitat, adquirint la morfologia adulta. 
Finalment, l’inici de la gametogènesi en el juvenils de crustacis decàpodes té lloc després de 
vàries mudes. 
El desenvolupament de l’aparell reproductiu durant l’embriogènesi, i les fases larvàries i juvenils 
s’ha fet majoritàriament amb tècniques histològiques, tot i què marcadors de llinatges cel·lulars i 
moleculars de les cèl·lules germinals han estat emprats també recentment (Extavour et al. 
2003; Alwes et al. 2004; Biffis et al. 2009). Entre els diferents marcadors moleculars de les 
cèl·lules germinals, el gen vasa és el més utilitzat i millor caracteritzat en estudi de 
desenvolupament i evolutius donada la seva expressió continua en cèl·lules germinals durant 
els diferents estadis de desenvolupament en la majoria dels metazous. El gen vasa codifica per 
a una proteïna RNA helicasa ATP- dependent que pertany a la família de proteïnes DEAD-box 
(Raz 2000). Aquesta proteïna sembla que participa en el control transcripcional i post-
transcripcional d’altres gens específics de les cèl·lules germinals durant l’embriogènesi i la 
gametogènesis (Saffman et al. 1999; Noce et al. 2001). 
La cabra de mar és una espècie d’alt valor i d’interès per a l’aqüicultura, de forma que la 
recerca bàsica és necessària per al futur control de la reproducció en captivitat. L’objectiu 
d’aquest apartat ha estat l’aïllament del gen vasa a la cabra de mar i la descripció del 
desenvolupament de les gònades durant les primeres fases del desenvolupament embrionari 
mitjançant la quantificació de l’expressió del gen vasa a la cabra de mar. 
Per a l’aïllament i clonació de Mb vasa, aproximadament 100 mg de testicle de mascles adults, 
capturats a Galícia, transportats vius a l’IRTA i prèviament sacrificats; es dissecaren i es 
congelaren a -80ºC per a la posterior extracció de l’RNA total. Per a la seqüenciació parcial del 
DNA genòmic (gDNA), es dissecà músculs dels potes marxadores i es fixà en etanol.  
Per a determinar l’especificitat de l’expressió de Mb vasa, teixits somàtics (hepatopàncrees, 
brànquia i cor) i gònades foren dissecats de mascles i femelles adults, capturades i 
transportades com s’ha ja descrit. 
Les larves per a la quantificació de l’expressió de Mb vasa s’obtingueren a les pròpies 
instal·lacions de l’IRTA a partir de tres diferents femelles estabulades en tancs connectats a un 
sistema de recirculació a una temperatura de 18±1ºC, salinitat de 34±0.5‰, fotoperíode natural 
i alimentades amb musclo fresc i cranc verd congelat. 
Les larves acabades d’eclosionar es traspassaren a tancs per al cultiu larvari amb les mateixes 
condicions què els reproductors. El cultiu es realitzà seguint el protocol descrit per Andrés et al. 
(2007). Una mitjana de 101±2 mg de larves es mostrejaren tres voltes durant el 
desenvolupament larvari durant el període intermuda (Guerao et al. 2010): zoea I (ZI) acabada 
d’eclosionar, zoea II (ZII) als 7 dies posteriors a l’eclosió (dpe) i megalopa (M) als 11 dpe. A 
més a més, es va mostrejar la mateixa quantitat de primer cranc juvenil (C) a 18 dpe i una 



 

 

mostra de 100 mg de metanauplis enriquits d’Artemia franciscana, 
subministrada com aliment durant el cultiu larvari. 
L’extracció de l’RNA total es realitzà amb TRIZOL (Invitrogen) seguint les instruccions del 
fabricant. La concentració i qualitat de l’RNA total es determinà mitjançant espectrofotometria i 
la integritat de l’RNa es visualitzà en un gel d’agarosa seguint el protocol de Masek et al. 
(2005). 
La síntesi del DNA complementari (cDNA) es realitzà amb el Superscript First-strand Synthesis 
kit for RT PCR (Invitrogen) a partir d’un µg d’RNA total seguint les instruccions del fabricant. 
Prèviament, les mostres foren tractades amb DNase I (DNA-free, Ambion) per eliminar traces 
de gDNA. 
L’aïllament de Mb vasa es realitzà mitjançant encebadors degenerats en les següents 
condicions: desnaturalització inicial a 94ºC durant 3 min; 40 cicles de 1min a 94ºC, 45 seg a 
55ºC, 1 min a 72ºC i un cicle final a 72ºC de 5 minuts. El components de la PCR foren: 
vol(reacció)= 25 µL, vol(cDNA)= 1 µL; dNTP= 200 µM cadascú; [encebadors]= 1 µM; 1x Taq 
tampó; 0.5 unitats de Taq DNA polimerasa (Invitrogen). Les mostres es van còrrer en un gel 
d’agarosa 1% i els fragment de la mida esperada es va clonar en un pCR 2.1-TOPO (Qiagen) 
seguint les instruccions del fabricant. Els plasmids dels clons que contenien l’insert foren 
extrets i enviats a un laboratori extern per a la seva seqüenciació. 
L’extracció del gDNA es va fer utilitzant el DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN). Per a la 
seqüenciació del gDNA, es van dissenyar encebadors específics basats en la seqüència parcial 
de cDNA, i els fragments es van amplificar per PCR en les mateixes condicions que les 
descrites abans, amb T=62ºC (enlloc de 55ºC) i el temps de polimerització d’acord amb els 
encebadors i la mida del fragment esperat. Els fragments resultants es van córrer en un gel 
d’agarosa de l’1% i els fragments es van extraure del gel i purificar amb QIAquick Gel 
Extraction Kit (QIAGEN) o bé clonar seguint les condicions descrites anteriorment segons 
convenia. 
La seqüencia parcial de proteïna de Mb vasa es va alinear amb les seqüències del vasa i PL10 
utilitzant Clustal W de Mega 4.0, i es va reconstruir un arbre filogenètic mitjançant l’anàlisi 
d’evolució mínima (minimum evolution), amb 1000 replicats (Tamura et al. 2007). 
L’expressió de Mb vasa durant el desenvolupament larvari i primer cranc juvenil es va estimar 
mitjançant PCR quantitativa (qPCR) amb el mètode de quantificació absoluta en un 
termociclador 7300 (Applied Biosystems) i SYBR green com fluorocrom. Per a la qPCR, es van 
dissenyar encebadors específics basats en la seqüència de Mb vasa. Les condicions de la 
qPCR foren: desnaturalització inicial a 95ºC durant 5 minuts, 40 cicles de 95ºC durant 30 sec, 
62ºC durant 30 sec i 72ºC durant 20 sec, i un cicle de dissociació final de 95ºC durant 15 sec, 
60ºC durant 30 sec i 95ºC durant 15 sec. Per a qPCR es va utlitizar 1 ul de cDNA, 1x SYBR 
green Master Mix (Applied Biosystems), 0.5 uM per cada encebador en un volum final de 20 ul. 
Cada mostra es va còrrer per triplicat. Com a control intern, es va utilitzar de la β-actina 
(nombre d’accés a les bases de dades DDBJ/EMBL/GenBank: DQ 990372.1). La qPCR es va 
realitzar amb encebadors específics de la β-actina. Per a la qPCR es va realitzar una recta 
patró per al vasa i β-actina amb dilucions seriades (106 fins 10 còpies/µl) de DNA plasmídic 
contenint el fragment inserit de Mb vasa i β-actina. 
Es van realitzar tres qPCR, en les quals per a cada estadi i gen es feien triplicats de cada 
mostra. Cada qPCR es normalitzava amb els controls interns i la corba patró per ajustar 
manualment el valor llindar (en anglès, Ct value) de les mostres. Posteriorment, els Ct es 
transformaren en nombre de còpies de cada gen. De cada qPCR s’extragué el valor mitjà per a 
cada estadi i es calculà la relació entre Mb vasa i β-actina. Les dades foren finalment 
normalitzades per individu. 
Les dades es van analitzar estadísticament mitjançant un ANOVA d’una via, i el test de Holm-
Sidak per a la comparació post hoc. Les diferències estadístiques es van determinar quan la 
significació fou menor de 0.05. 
Un fragment de 865 parells de bases cDNA fou aïllat del testicle, clonat i seqüenciat. La 
seqüència ha estat enviada a a les bases de dades DDBJ/EMBL/GenBank amb el nombre 
d’accés EF607281. La seqüència proteica deduïda resultà en un fragment de 293 aminoàcids. 
Aquest fragment presentà 7 dominis conservats, característics de la família de proteïnes DEAD-
box, les quals es creu que tenen una activitat RNA helicasa. L’anàlisi BLAST de la seqüència 
d’aminoàcids mostrà els majors nivells de similitud amb les seqüències de vasa d’altres 
decàpodes com el cranc Scylla serrata (78%) i el llagostí blanc Litopenaeus vannamei (72%). 
Aquest resultat es veié confirmat per l’anàlisi filogenètic de la seqüència proteica parcial, la qual 
mostra un clar agrupament de Mb vasa amb altres homologues de crustacis decàpodes. 



 

 

Utilitzant encebadors específics de Mb vasa, un fragment 
d’aproximadament 250 parells de bases fou amplificat únicament en ovari i testicle, mentre que 
la β-actina fou expressada en tots els teixits somàtics i gònades. 
Un fragment parcial (2,210 parells de bases) de l’ADN genòmic de Mb vasa fou aïllat i 
seqüenciat utilitzant encebadors específics. Aquesta regió està organitzada en 5 exons 
separats per 4 introns. La majoria del dominis conservats del nucli de la proteïna es troben en 
els primers dos exons, mentre que els dos primers introns descrits presenten cadascun un 
microsatèl·lit tetramèric i un dimèric. 
L’expressió de Mb vasa durant el desenvolupament larvari i primer cranc juvenil s’estimà 
mitjançant PCR quantitatives. Els resultats mostren que Mb vasa és expressat en tots els 
estadis larvaris (zoea I, zoea II i megalopa), ja en les larves acabades d’eclosionar, a nivells 
molt baixos però detectables en les nostres condicions. Al llarg del desenvolupament larvari, 
l’expressió de Mb vasa augmentà lleugerament, mentre que l’expressió al primer juvenil fou 
significativament major respecte tots els estadis larvaris. En conjunt, la expressió de Mb vasa 
durant les primeres fases del desenvolupament post-embrionari s’ajustà a una corba de 
creixement exponencial (y=4,458E-07e0.992x, R2=0,997). 
2.2. La reproducció en captivitat 
El control de la reproducció en captivitat és un dels objectius bàsics i necessaris per a la 
viabilitat del procés aqüícola ja què el subministrament continu de larves de qualitat és 
fonamental per  a la producció industrial. En aquest apartat s’investiga la capacitat de la cabra 
de mar per a la producció de larves en condicions intensives de captivitat (secció 2.2.1) amb 
l’objectiu de determinar la viabilitat del cultiu, així com l’efecte de la modificació de dos 
paràmetres ambientals (secció 2.2.2): el fotoperíode i la salinitat. 
2.2.1. Producció larvària en condicions intensives de captivitat 
La cabra de mar, Maja brachydactyla, és una espècie de braquiür què es troba distribuït per 
l’Atlàntic Nord-est, des de les illes Britàniques fins Senegal, incloent les costes atlàntiques de 
França, Espanya, Portugal i Marroc (Sotelo et al. 2008). El cicle reproductiu de la cabra de mar 
ha estat estudiat al medi salvatge principalment a les illes britàniques (Carlisle 1957; Edwards 
1979; Brosnan 1981; Rodhouse 1984; Meyer 1993), Bretanya (De Kergariou 1971, 1975) i 
Galícia (González-Gurriarán et al. 1993; González-Gurriarán et al. 1998). L’època de 
reproducció no mostra importants diferències geogràfiques i s’estén durant des del principi de 
la primavera (abril i maig) fins final de l’estiu (agost i setembre) (González-Gurriarán et al. 
1993). Tanmateix, el nombre de postes en cada cicle reproductiu presenta una major fluctuació, 
variant entre una posta per any a les zones més septentrionals de l’àrea de distribució i tres a 
les costes de Galícia (González-Gurriarán et al. 1993; González-Gurriarán et al. 1998). Aquesta 
variació ha estat atribuïda majoritàriament a la duració del desenvolupament embrionari, el qual 
depèn de la temperatura d’incubació (González-Gurriarán et al. 1998). En aquest sentit, 
l’optimització de les condicions ambientals de l’estabulació per obtenir el major nombre de 
postes i conseqüentment de larves és de gran importància per al cultiu. A més a més, un altre 
factor d’importància en la reproducció d’aquesta espècie són els receptacles seminals o 
espermateques (Diesel 1991). Els receptacles seminals són estructures de l’emmagatzematge 
de l’ejaculat del mascle que es troben associades a l’aparell reproductor femení. Els 
receptacles seminals fan possible que la femella emmagatzeme l’esperma de varis mascles, i li 
permet la fertilització consecutiva dels oòcits sense necessitat de còpula. Els estudis del 
contingut dels receptacles seminals de femelles provinents del medi salvatge mostren la 
presència de varis ejaculats després d’una ovulació (González-Gurriarán et al. 1998). 
Tanmateix, no es coneix la duració del emmagatzematge ni la viabilitat dels ous fertilitzats a 
partir d’esperma localitzat en el receptacle seminal en aquesta espècie, tot i què en el cranc 
Chionoecetes bairdi el 71% de les femelles utilitzant esperma emmagatzemat en el receptacle 
seminal resultà en postes viables (Paul 1984). Així, l’objectiu d’aquest apartat és doble: la 
caractertizació del cicle reproductiu en condicions intensives de captivitat i avaluació de la 
idoneitat de l’absència de mascles per a la reproducció en captivitat. 
Els reproductors foren capturats en Galícia i transportats a l’IRTA Sant Carles de la Ràpita on 
foren distribuïts aleatòriament en grups de 8 individus en tancs de 2,000 L connectats a un 
sistema de recirculació a 18±1ºC, salinitat de 34.8±0.5‰ i alimentats amb cranc congelat 
(Liocarcinus depurator) i musclo fresc (Mytilus galloprovincialis) durant els dos anys de duració 
de l’experiment. Els tractaments foren: presència de mascle (relació de sexes (3F:1M; F, 
femella; M, mascle) i absència de mascles (3F:0M). Les larves acabades d’eclosionar (d’ara 
endavant, posta) es recolliren del tanc dels reproductors mitjançant col·lectors a la sortida del 
tanc. Per a cada tractament es va estimar: el nombre de postes per femella, el nombre de 



 

 

larves per posta i femella, el pes sec individual estimat mitjançant 
3 rèpliques de 200 larves a 60ºC durant 24 h i l’anàlisi bioquímic proximal de les proteïnes 
(Bradford, 1976), carbohidrats (Dubois et al., 1956) i lípids totals, extrets segons Golch et al., 
1957 i quantificats per gravimetria. A més a més, es realitzà el seguiment de la mortalitat dels 
reproductors, l’anàlisi bioquímica proximal de la glàndula digestiva (hepatopàncrees) i l’ovari a 
principi i final de l’experiment, i el seguiment de les pèrdues dels ous (només el segon any 
d’estabulació). 
La mortalitat dels reproductors al llarg de l’experiment fou pràcticament nul·la durant el primer 
any d’estabulació. Tanmateix, el segon any d’estabulació presenta mortalitat en ambdós 
tractaments, tot i què en una magnitud major en presència de mascles. Així, a final de 
l’experiment, la supervivència final a desembre fou d’un 61,54% en absència de mascles, 
mentre què només un 8,33% en presència de mascles. 
L’anàlisi bioquímica proximal (proteïnes, carbohidrats i lípids) de l’hepatopàncrees i ovaris de 
les femelles mostra un descens en el contingut en proteïnes i lípids, per a ambdós tractaments, 
El descens més acusat es dona en el contingut lipídic de l’hepatopàncrees. Per la seva banda, 
els carbohidrats d’hepatopàncrees i ovari al final de l’experiment són majors què en al principi, 
tant en absència com en presència dels mascles. 
Les pèrdues d’ous es van monitoritzar a partir del segon any. Com ocorre en altres espècies de 
crustacis decàpodes, es va produir pèrdues d’ous durant la incubació dels embrions, 
independentment dels tractaments. La pèrdua d’ous afectà a embrions en diferents estadis de 
desenvolupament: embrions sense ulls desenvolupats, amb ulls i en estadis molt avançats, 
pràcticament amb les larves completament formades. Entre tractaments, els dies amb pèrdues 
d’ous fou major en absència què en presència de mascles (141 dies en absència respecte 51 
dies en presència de mascles). 
El nombre de postes per femella varià en funció de l’any i el tractament, i entre les diferents 
estacions per a un mateix tractament. Així, s’obtingueren un total de 110 postes entre ambdós 
tractaments, el 71,81% de les quals durant el primer any. Entre tractaments i per als dos anys 
d’estabulació, les femelles amb presència de mascles aportaren la majoria de les postes 
(62,73%). El nombre de postes, però, mostrà un comportament diferent segons el tractament. 
Així, en absència de mascles, es produeix un pic màxim de postes durant la primera primavera 
(1.69 postes·femella-1) seguit d’una disminució fins el segon l’hivern (0.08 postes·femella-1). La 
segona primavera, tot i augmentar el nombre de postes, no assoleix els nivells de l’any anterior 
(0,42 postes·femella-1). En presència de mascles, també es produeix un màxim anual en 
ambdós primaveres, però en aquest cas, és en la segona primavera que el nombre de postes 
per femella assoleix un valor més alt que en la primera (1a primavera: 1.00; 2a primavera: 1,65 
postes·femella-1). També cal destacar, què ha diferència d’allò observat en absència de 
mascles, el nombre de postes per femella es mantingué en 0,92 durant la major part de l’any. 
Aquesta diferència en els perfils del nombre de postes es va reflectir en un menor valor de 
nombre de postes per femella durant el primer i segon any en absència de mascles respecte la 
presència, així com una disminució del primer al segon any en absència de mascles 
(0.67±0.073 el 1r any, 0.13±0.20 en el 2n any). Per contra, el nombre de postes pràcticament 
no varià en presència de mascles (0.92±0.07 i 0.87±0.68, 1r i 2n any respectivament). 
El nombre de larves obtingudes durant els dos anys de l’experiment fou de 5,461,240 larves, 
majoritàriament durant el primer any (76.52%) i en presència de mascles (70.13%). El nombre 
de larves per posta i femella en absència de mascles fou més baix què en presència de 
mascles per als dos anys. A més a més, el nombre de larves en absència de mascles va 
disminuir notablement en el segon any (1r any: 4,773.36± 2,805.61 larves·posta-1·femella-1, 2n 
any: 1,495.00±1,902.12 larves·posta-1·femella-1), mentre què els valors es van mantenir en 
presència de mascles (1r any: 5,549.91±976.25 larves·posta-1·femella-1, 2n any: 
4,715.78±1,635.83 larves·posta-1·femella-1). Les variacions estacionals del nombre de larves 
per posta i femella variaren entre tractaments. En absència de mascles, el nombre de larves 
per posta i femella es mantingué al llarg dels dos anys, amb un augment d’hivern 
(2,717.52±1,868.15 larves·posta-1·femella- ) a primavera (4,309.27±3,511.23 larves·posta-

1·femella-1), tot i què en el 2n hivern el nombre de larves fou molt baix (150.00±0.00 
larves·posta-1·femella-1), i en primavera del segon any (2,840.00±2,581.01 larves·posta-

1·femella-1 ) es recuperaren lleugerament els nivells. En presència de mascles, es va seguir un 
patró similar durant els dos anys, amb màxims en primavera (1r any, 5,952.43±5,711.46 
larves·posta-1·femella-1; 2n any, 6,558.63±5,194.77 larves·posta-1·femella-1) i tardor (1r any, 
6,466.67±6,449.32 larves·posta-1·femella-1) precedits de mesos amb menys larves per posta. 



 

 

La tendència general observada va ser la disminució del pes sec 
individual de les larves acabades d’eclosionar al llarg de l’experiment. Aquesta tendència 
s’observà en ambdós tractaments. Així, en absència de mascles, el pes sec va decréixer 
excepte a la primavera del primer any (104.07±5.07 µg). El pes mínim de les larves acabades 
d’eclosionar del tractament i l’experiment es va assolir l’hivern del segon any (77.45±0.00 µg). 
En presència de mascles, es va produir una disminució continuada des de l’inici experiment fins 
hivern del segon any (mínim del tractament, 64.82±14.47). Els nivells es recuperaren en 
primavera del segon any (75.48±8.86 µg) amb nivells molt per sota de l’any anterior 
(96.77±9.91 µg) i el pes sec torna  a caure en estiu del segon any (65.15±6.34 µg). 
El contingut de proteïnes de les larves acabades d’eclosionar es va mantenir aproximadament 
constant al llarg de l’experiment, amb un màxim anual en la tardor del primer any per ambdós 
tractaments (absència, 367.54±0.00 µg·mg pes sec-1; presència, 489.23±111.89 µg·mg pes sec-

1). 
Per la seva banda, el contingut de carbohidrats es mantingué constant amb una lleugera 
tendència a l’increment en el segon any, per a ambdós tractaments (per exemple, la mitjana 
anual en absència de mascles: 1r any, 17.21±1.00 µg·mg pes sec-1; 2n any, 20.21±2.79 µg·mg 
pes sec-1). 
Finalment, el contingut en lípids va disminuir al llarg de l’experiment en ambdós tractaments, tot 
i què cada tractament va mostrar un comportament diferent. Així, en absència de mascles, els 
lípids disminueixen estacionalment des del màxim del tractament en primavera del primer any 
(75.70±10.34 µg·mg pes sec-1) fins la primavera del segon any (53.51±15.80 µg·mg pes sec-1). 
En presència de mascles, tanmateix, els lípids augmentaren al llarg del primer any, amb un 
màxim anual i de l’experiment en tardor (98.27±29.22 µg·mg pes sec-1). Durant el segon any, es 
va produir una disminució continuada del contingut en lípids, assolint el mínim de l’experiment 
en estiu (52.74±16.43 µg·mg pes sec-1). 
2.2.2. Efecte dels factors ambientals en la producció larvària 
El fotoperíode, conjuntament amb la temperatura, és un dels factors més importants que 
regulen el cicle reproductiu als crustacis (Sastry 1987). La cabra de mar presenta un cicle 
reproductiu marcat per la presència de femelles ovígeres en el medi, que s’estén al llarg dela 
primavera i l’estiu en tot el seu rang geogràfic (González-Gurriarán et al. 1998). La manipulació 
del fotoperíode és una tècnica habitual en l’aqüicultura què permet l’aclimatació dels 
reproductors a condicions ambientals diferents de les naturals i, d’aquesta forma, la modificació 
del cicle reproductiu per adaptar-lo a les necessitats de la producció. Així, a la llagosta 
Panulirus japonicus es determinà que un fotoperíode de 14h de llum a 25ºC eren les condicinos 
òptimes per a la maduració de l’ovari (Matsuda et al. 2002). En el cas de la llagosta Jasus 
edwardsii, la reducció de les hores de llum i la temperatura resultà en un ajornament la muda, 
la copula i l’extrusió dels ous, i per tant una major disponibilitat de larves. Tanmateix, les larves 
produïdes foren de menor mida, i amb major mortalitat (Smith et al. 2003). Donat què el 
fotoperíode sembla ser un factor fonamental que regula el cicle reproductiu de la cabra de mar 
(veure apartat anterior), es van portar a terme dos experiments en el qual es va modificar el 
fotoperíode. L’objectiu del primer experiment (anomenat fotoperíodes fixos) va ser determinar 
les hores de llum que influeix en el cicle reproductiu de la cabra de mar mitjançant tres 
fotoperíodes fixos, mentre què en el segon experiment (anomenat desplaçament de 
fotoperíodes), l’objectiu fou obtenir postes de primavera (amb els màxims de nombre de postes 
i nombre de larves) en diferents estacions de l’any mitjançant el desplaçament del fotoperíode 
natural 3 i 6 mesos. 
Un altre factor ambiental d’interès però poc estudiat és la salinitat. Mentre que l’efecte de la 
salinitat al llarg del desenvolupament larvari està ben documentat (Anger 2006), l’efecte durant 
l’embriogènesi i, per tant, a l’èxit reproductiu de l’espècie és poc conegut. En aquesta sentit, es 
va desenvolupar l’experiment en el qual es van mantenir els reproductors en una salinitat 
elevada (38‰), característica del Mediterrani, i a dos fotoperíodes diferents: fotoperíode natural 
i fotoperíode fix de 12hLl:12hO (mitjà). 
2.2.2.1. Fotoperíode 
En aquest apartat es presenten les dades de dos experiments per determinar l’efecte del 
fotoperíode en l’obtenció i composició de les larves acabades d’eclosionar. En el primer 
experiment (fotoperíodes fixos), els reproductors es van mantenir sota 3 fotoperíodes fixos 
durant tota l’estabulació. Els fotoperíodes foren: llarg (16hLl:8hO; Ll, llum; O, obscuritat), mitjà 
(12Ll:12hO) i curt (8hLl:16hO). En el segon experiment (desplaçament de fotoperíodes), els 
reproductors es van mantenir en dos fotoperíodes naturals desplaçats 3 i 6 mesos del 



 

 

fotoperíode natural (tractaments 3- i 6-, respectivament). A més a 
més, com a grup control, un reproductors es van mantenir sota el fotoperíode natural. 
Els reproductors foren capturats en Galícia i transportats a l’IRTA Sant Carles de la Ràpita on 
foren distribuïts aleatòriament en grups de 8 individus, amb una relació de sexes 3F:1M (F, 
femella; M, mascle) en tancs de 2,000 L connectats a un sistema de recirculació a 18±1ºC, 
salinitat de 34.8±0.5‰ i alimentats amb cranc congelat (Liocarcinus depurator) i musclo fresc 
(Mytilus galloprovincialis) durant els dos anys de duració de l’experiment. Els tractaments de 
l’experiment fotoperíodes fixos foren: llarg (16hLl:8hO; Ll, llum; O, obscuritat), mitjà (12Ll:12hO) 
i curt (8hLl:16hO); mentre què en l’experiment de desplaçament de fotoperíodes: 3-, 
desplaçament del fotoperíode natural 3 mesos; 6-, desplaçament de 6 mesos; i grup control 
amb fotoperíode natural. Les larves acabades d’eclosionar (d’ara endavant, posta) es recolliren 
del tanc dels reproductors mitjançant col·lectors a la sortida del tanc. Per a cada tractament es 
va estimar: el nombre de postes per femella, el nombre de larves per posta i femella, el pes sec 
individual estimat mitjançant 3 rèpliques de 200 larves a 60ºC durant 24 h i l’anàlisi bioquímic 
proximal de les proteïnes (Bradford, 1976), carbohidrats (Dubois et al., 1956) i lípids totals, 
extrets segons Folch et al., 1957 i quantificats per gravimetria. 
A l’experiment de fotoperíodes fixos, es van obtenir un total de 66 postes, la majoria (84.85%) 
durant el primer any, i prop de la meitat, del tractament amb fotoperíode curt (56.06%, de tot 
l’experiment). El nombre de postes per femella va variar en funció del tractament. Els tres 
tractament van mostrar un patró similar durant el 1r any, amb un màxim a primavera. 
S’observà, a més a més, un efecte negatiu del fotoperíode fix, ja què les postes es deixaren de 
produir en estiu i tardor en els tractaments llarg i mitjà, respectivament, mentre què el 
fotoperíode curt fou l’únic en el qual es produïren postes durant tot l’any. 
Pel què fa al nombre de postes, es van produir 4,603,700 de larves, de les quals, el 87.90% es 
van obtenir durant el primer any. Per tractaments, el fotoperíode curt va aportar el 49.15% de 
les larves, i la resta, de forma equitativa entre els dos tractaments restants. El nombre de larves 
per posta i femella va variar estacionalment en cada tractament. Així, els màxims de larves per 
posta i femella en els tractaments llarg i mitjà es van assolir en la primavera del primer any 
(8,900±6,267.73 i 7,640.00±7,734.00 larves·posta-1·femella-1, respectivament). En el fotoperíode 
curt, a diferència dels altres tractaments, el màxim es va assolir el segon estiu 
(10,513.33±3,619.74 larves·posta-1·femella-1), després d’un augment progressiu des de l’hivern 
del 2n any. Durant el primer any, el màxim de larves per posta també es va assolir en estiu 
(10,183.33±0.00 larves·posta-1·femella-1). Amb aquestes dades, no es pot confirmar l’efecte del 
fotoperíode sobre el nombre de larves per posta i femella. 
El pes sec de les larves acabades d’eclosionar es va mantenir aproximadament constant al 
llarg de les estacions i amb independència dels tractaments. Així, el pes sec de les larves 
obtingudes sota el fotoperíode llarg mostrà un valor semblant a la resta dels tractaments per a 
la mateixa estació (77.21±10.07 µg). En el fotoperíode mitjà, el pes sec varià lleugerament 
entre els 77.39±24.69 (estiu) i el 81.00±10.00 µg (primavera). El pes de les larves en el 
tractament de fotoperíode curt va mostrar un valor constant, tot i què més variable 
estacionalment, amb màxims en tardor del primer any (88.72±11.76 µg), i la primavera 
(89.56±17.13µg), al segon. 
Respecte el contingut de proteïnes de les larves acabades d’eclosionar, els valors variaren en 
funció del tractament i de les estacions. Així, en el fotoperíode llarg, les proteïnes mostraren un 
valor semblant a la resta dels tractaments per a la mateixa estació (185.67±81.68 µg·mg-1). Les 
proteïnes en el fotoperíode mitjà augmentaren del primer hivern a primavera (màxim del 
tractament: 248.43±114.61 µg·mg-1) i després es mantingueren constants amb tendència a la 
disminució. El contingut en proteïnes en el grup fotoperíode curt varià estacionalment, tot i què 
els dos anys presentaren el mateix patró de disminució després de la primavera. Tanmateix, la 
tendència va ser d’increment cap a final de l’experiment, amb un màxim en la primavera del 
segon any (296.90±46.82 µg·mg-1). 
Com a les proteïnes, el contingut de carbohidrats de les larves també varià en funció del 
tractament i l’estació. Els carbohidrats de les larves obtingudes sota el fotoperíode llarg 
presentaren un valor semblant a la resta dels tractaments per a la mateixa estació (12.10±5.92 
µg·mg-1), mentre què en el fotoperíode mitjà, el contingut augmentà del primer hivern a 
primavera (13.28±9.11 µg·mg-1) i després es mantingué constant al voltant d’aquest valor. En el 
cas del fotoperíode curt, els carbohidrats de les larves variaren estacionalment. El primer any 
es va produir una disminució important en estiu (4.36±0.00 µg·mg-1), respecte els valors 
constants de primavera (12.91±8.12 µg·mg-1) i tardor (13.36±1.34 µg·mg-1). El segon any, la 



 

 

tendència va ser l’increment continu amb el màxim del tractament i 
experiment a l’estiu (20.24±3.35 µg·mg-1). 
Els lípids, finalment, també varen variar entre tractaments i estacions. Els lípids en el 
fotoperíode llarg mostraren un valor semblant a la resta dels tractaments per a la mateixa 
estació (64.84±18.65 µg·mg-1). El contingut en lípids en el fotoperíode mitjà varià en funció de 
l’estació, a diferència de proteïnes i carbohidrats. Així, els lípids augmentaren en primavera 
(60.58±17.93 µg·mg-1) i tardor (72.46±0.00 µg·mg-1), precedits de valors més baixos en hivern i 
estiu. En el fotoperíode curt, el contingut en lípids es mantingué constant al llarg de 
l’experiment després del màxim en la primera primavera (65.12±18.64 µg·mg-1). 
Respecte l’experiment de desplaçament de fotoperíodes, es van obtenir un total de 190 postes, 
la majoria (90.53%) durant el primer any. Entre tractaments, el nombre de postes es reparteix 
equitativament entre els 3 tractaments. Els dos tractaments experimentals es comportaren com 
el grup control. Així, el número de postes fer femella va disminuir al llarg de l’experiment des de 
la primavera (per exemple, el grup control: 1r any, 1.92 postes·femella-1, 2n any, 0.11 
postes·femella-1). No es van produir postes des del segon hivern en els dos tractaments 
experimentals, encara què per al grup control hi hagueren postes fins la tardor del segon any. 
Al llarg de l’experiment es van produir 12,804,420 de larves, de les quals, el 95.76% es van 
obtenir durant el primer any. Els dos tractaments i el grup control van aportar aproximadament 
el mateix, essent el tractament 6- el què més ho va fer (36.45%). La tendència dels grups 
experimentals fou la producció de més larves en primavera del primer any (3-, 
8,799.04±8,872.14 larves·posta-1·femella-1; 6-, 9,482.96±6,844.89 larves·posta-1·femella-1), i la 
disminució al llarg de l’experiment (hivern: 3-, 1,900.00±395.98 larves·posta-1·femella-1; 6-, 
1,570.24±1,592.63 larves·posta-1·femella-1). El grup control, tanmateix, va presentar una 
disminució del nombre de larves per posta des de l’hivern (10,724.24±4,124.15 larves·posta-

1·femella-1) fins l’estiu del primer any, per mantenir uns nivells aproximadament constants fins la 
tardor del segon any (màxim: 30,600.00±0.00 larves·posta-1·femella-1). 
El pes sec de les larves acabades d’eclosionar es mantingué en valors constants, amb petites 
variacions estacionals, en i entre els diferents tractaments. Així, en el grup 3-, el pes sec de les 
larves mostrà un valor constant entre els 85.89±21.69 µg (2n hivern) i 91.90±7.51µg (primavera 
del 1r any), de la mateixa forma què al grup 6-, amb un valor variable estacionalment entre els 
83.53±16.18 µg (1r estiu) i 93.38±8.16µg (primavera del 1r any). En el grup control, el pes sec 
de les larves acabades d’eclosionar es mantingué constant (87.43±1.23 µg) el primer any, i va 
disminuir lleugerament el segon (80.94±8.65 µg), especialment l’estiu i la tardor. 
El contingut de proteïnes es mantingué aproximadament constant al llarg de l’experiment, 
només destacant el valor de la darrera posta del grup control en tardor del segon any. En el 
grup 3-, les proteïnes es mantingueren constants amb tendència a l’alça fins el màxim a la 
tardor del primer any (200.05±34.33 µg·mg-1) i va disminuir lleugerament en l’hivern del segon 
any (175.31±32.53 µg·mg-1). En el grup 6-, el contingut en proteïnes romangué constant, amb 
tendència a l’augment al llarg de l’experiment (hivern 1r any: 160.01±17.71 µg·mg-1, hivern 2n 
any: 185.76±39.83 µg·mg-). En el grup control, el contingut en proteïnes de les larves acabades 
d’eclosionar es mantingué constant (183.73±18.85 µg·mg-1), excepte per la disminució de les 
proteïnes en estiu, durant el primer any. El segon any, les proteïnes també es mantenen 
constants excepte per la darrera posta de tardor (265.45±0.00 µg·mg-1). 
La tendència general del contingut de carbohidrats va ser l’augment durant el primer any i la 
disminució en el segon any. Així, el contingut de carbohidrats en el grup 3- creixé 
estacionalment al llarg del primer any (hivern, 9.57±5.16 µg·mg-1; tardor, 19.65±4.05 µg·mg-1), i 
va descendir en hivern del segon any (16.77±1.87 µg·mg-1). De la mateixa forma, en el grup 6-, 
els carbohidrats arribaren fins els 25.00±17.27 µg·mg-1 (estiu) durant el primer any i després 
van disminuir estació a estació fins els 13.24±6 µg·mg-1 (hivern del segon any). En el grup 
control el contingut de carbohidrats creixé estacionalment des de l’hivern del primer any 
(12.05±4.67 µg·mg-1) fins l’hivern del segon any (24.16±2.53 µg·mg-1). Després, els 
carbohidrats descendiren (tardor: 4.03±0.00 µg·mg-1). 
El contingut en lípids de les larves acabades d’eclosionar es mantingué constant amb lleugeres 
variacions estacionals i sense diferències entre els tractaments. Els lípids en el grup 3- 
disminuïren d’hivern (47.81±0.71 µg·mg-1) a primavera (43.40±8.45 µg·mg-1), i augmentaren fins 
la tardor del primer any (56.85±10.24 µg·mg-1). Després, el contingut en lípids va disminuir 
(hivern, 51.72±10.22 µg·mg-1). Al grup 6-, als lípids disminuïren d’hivern (52.11±11.29 µg·mg-1) 
a primavera (41.25.±7.72 µg·mg-1), i augmentaren a cada estació fins l’hivern del segon any 
(52.12±11.32 µg·mg-1). En el grup control, els lípids disminuïren d’hivern (52.90±3.94 µg·mg-1) a 
primavera (42.64±5.34 µg·mg-1), però augmentaren fins la tardor del primer any (55.64±10.40 



 

 

µg·mg-1). Durant el segon any, el contingut en lípids va disminuir 
fins assolir el valor mínim en tardor (24.29±0.00 µg·mg-1). 
2.2.2.2. Salinitat 
Els reproductors foren capturats en Galícia i transportats a l’IRTA Sant Carles de la Ràpita on 
foren distribuïts aleatòriament en grups de 8 (3F:1M; F, femella; M, mascle) individus en tancs 
de 2,000 L connectats a un sistema de recirculació a 18±1ºC, salinitat de 37.8±0.5‰ i 
alimentats amb cranc congelat (Liocarcinus depurator) i musclo fresc (Mytilus galloprovincialis) 
durant els dos anys de duració de l’experiment. Els tractaments de l’experiment foren: 
fotoperíode mitjà (12Ll:12hO) i natural. Les larves acabades d’eclosionar (d’ara endavant, 
posta) es recolliren del tanc dels reproductors mitjançant col·lectors a la sortida del tanc. Per a 
cada tractament es va estimar: el nombre de postes per femella, el nombre de larves per posta 
i femella, el pes sec individual estimat mitjançant 3 rèpliques de 200 larves a 60ºC durant 24 h i 
l’anàlisi bioquímic proximal de les proteïnes (Bradford, 1976), carbohidrats (Dubois et al., 1956) 
i lípids totals, extrets segons Folch et al., 1957 i quantificats per gravimetria. 
Es van obtenir un total de 25 postes. La majoria de les postes s’obtingueren el primer any 
(64%). Tanmateix, el fotoperíode mitjà va aportar quasi el mateix nombre de postes (48%) què 
el natural (52%). La variació del nombre de postes per femella del fotoperíode mitjà al llarg de 
l’any mostrà un patró semblant al grup de fotoperíode natural: disminució d’hivern (0.45 
postes·femella-1) a primavera (0.27 postes·femella-1) el primer any, i d’estiu (0.19 
postes·femella-1) a tardor (0.14 postes·femella-1) el segon any. A més a més, no hi hagueren 
postes durant el període de tardor i hivern del primer any. Cal destacar que en el fotoperíode 
mitjà, les postes es van reprendre en coincidir el fotoperíode experimental amb el natural. 
Al llarg de l’experiment es van obtenir 432,124 larves, produïdes pràcticament de forma 
equitativa entre el dos anys (49.41% i 50.59%). La majoria de les larves provenien del 
tractament amb fotoperíode natural (62.50%). La variació del nombre de larves per posta i 
femella va ser principalment estacional, perquè ambdós tractaments presentaren un patró 
semblant. Així, en el fotoperíode natural, el nombre de larves per posta i femella es caracteritzà 
per la disminució del nombre de larves per posta en primavera (321.05±379.60 larves·posta-

1·femella-1) respecte l’hivern del primer any, i un augment de l’estiu a la tardor (2,571.43±0.00 
larves·posta-1·femella-1) en el segon any. Cal destacar la posta prominent de la primavera del 
segon any, la primera després de 6 mesos sense posta (8,500.00±0.00 larves·posta-1·femella-1). 
El pes sec de les larves acabades d’eclosionar es mantingué constant al llarg del temps i entre 
tractaments i amb una lleugera tendència a l’augment al final de l’experiment. El pes sec en el 
grup del fotoperíode natural es caracteritzà per mantenir-se constant amb tendència a la 
disminució durant el primer any (rang entre 71.17±19.15 i 65.55±0.00 µg) i l’augment durant el 
segon any, amb valors superiors al primer any (rang entre 94.80±1.67 i 108.48±0.00 µg). De la 
mateixa forma, el pes sec en el cas del fotoperíode mitjà es caracteritzà per mantenir-se 
constant durant el primer any (hivern: 69.28±0.59 i primavera: 68.77±0.00 µg) i l’augment 
durant el segon any (estiu: 66.94±3.67 i tardor: 89.85±0.00 µg). 
El contingut de proteïnes varià estacionalment en funció del tractament. Així, mentre que en el 
fotoperíode natural el contingut de proteïnes va disminuir des del primer hivern (284.44±123.41 
µg·mg-1) fins la segona tardor (122.05±0.00 µg·mg-1), les proteïnes en el fotoperíode mitjà es 
mantingueren constants durant el primer any (hivern: 321.50±20.41; primavera: 330.53±0.00 
µg) i augmentaren durant el segon any (estiu: 71.04±9.90;  tardor: 280.39±0.00 µg). 
El contingut de carbohidrats varià estacionalment en funció del tractament, de forma similar a 
les proteïnes. Així, el contingut de carbohidrats en el fotoperíode natural entre anys es 
mantingué constant, tot i què disminuïren a la primera primavera (13.32.±2.94 µg·mg-1) i al llarg 
del segon any (primavera, 20.18±0.00 µg·mg-1 fins tardor, 15.59±0.00 µg·mg-1). En el 
fotoperíode mitjà, els carbohidrats durant el primer any es mantingueren constants (hivern, 
21.75±4.61, primavera, 25.54±0.00 µg·mg-1), mentre què el segon any es caracteritzà per un 
fort augment en tardor (37.00±0.00 µg·mg-1). 
El contingut de lípids va augmentar al llarg de l’experiment, tot i què va presentar variacions 
estacionals importants en el fotoperíode mitjà. En el fotoperíode natural, el contingut de lípids 
entre anys va augmentar, especialment les darreres estacions del segon any (màxim en tardor, 
103.01±0.00 µg·mg-1). En el fotoperíode mitjà, el contingut de lípids fou constant l’hivern 
(88.35±27.37 µg·mg-1) i la primavera (82.40±0.00 µg·mg-1) del primer any. Tanmateix, els lípids 
a l’estiu del segon any augmentaren força (167.65±18.34 µg·mg-1) per disminuir en tardor. 



 

 

3. CONCLUSIONS 
1. L’aparell reproductor masculí intern està composat per un parell de testicles, conductes 

deferents i conductes ejaculadors. 
2. El testicle està format per un únic tub seminífer molt recargolat en la llum del qual es 

produeix la gametogènesi. Els espermatozoides resultants són transportats fins el conducte 
deferent pel tub (zona) d’evacuació. 

3. El conducte deferent està dividit en tres regions, en base a característiques morfològiques i 
funcionals. El conducte deferent anterior és el responsable de la formació de 
l’espermatòfor, què una volta formats, són emmagatzemats en el conducte deferent mitjà. 
El conducte deferent posterior presenta una glàndula accessòria formada per diverticles 
túbul-alveolars que produeixen una gran quantitat de fluids seminals. 

4. La paret del conducte deferent està formada, entre altres, per una capa de musculatura i un 
epiteli altament secretor, les secrecions del qual intervenen en la formació de 
l’espermatòfor i dels fluids seminals. 

5. L’espermatogènesi es caracteritza per la formació de l’espermatozoide que presenta el 
mateix patró que la resta dels braquiürs. 

6. Durant les primeres fases de l’espermatogènesi, cal destacar la presència de les làmines 
anellades i del nuage. 

7. L’espermiogènesi es caracteritza per la decondensació de la cromatina, el 
desenvolupament del reticle endoplasmàtic i complex de Golgi, responsables de la 
formació de la vesícula acrosòmica, l’estructuració interna de la vesícula acrosòmica i el 
canvi morfològic del nucli. 

8. L’espermatozoide està format per un acrosoma central, composat per tres capes 
concèntriques, i travessat pel perforatorium i cobert per l’opercle; una capa fina de 
citoplasma que conté almenys un centríol a la base del perforatorium i forma un anell 
citoplasmàtic en la zona subapical, en el qual es troba el complex d’estructures 
(membranes i microtúbuls) i orgànuls (mitocondris); i un nucli amb cromatina 
decondensada i 4 braços radials. 

9. El gen vasa a la cabra de mar, Mb vasa, ja és detectat a la larva acabada d’eclosionar 
(zoea I) i la seva expressió segueix un corba de creixement exponencial al llarg del 
desenvolupament larvari i primer cranc juvenil. 

10. L’obtenció de larves de la cabra de mar és possible sota condicions intensives de captivitat. 
11. Els reproductors deurien mantenir-se en captivitat com a màxim un any, donada la 

disminució en el nombre de postes per femella i nombre de larves per posta i femella que 
es dona en el segon. 

12. La presència de mascles permet una optimització del cultiu amb un major nombre de 
postes i larves durant el primer any, malgrat sembla tenir un impacte important en la 
supervivència de les femelles al llarg del segon any d’estabulació. 

13. El fotoperíode, a temperatura constant, sembla regular el cicle reproductiu, podent esser el  
fotoperíode curt (8hLl:16hO) el necessari per al manteniment d’aquest cicle. Tanmateix, el 
desplaçament del fotoperíode natural és insuficient per modificar el cicle reproductiu 
natural. 

14. La salinitat sembla afectar l’obtenció de postes, de tal forma què es recomana mantenir els 
reproductors en salinitats al voltant del 34‰. 

15. El pes sec individual i la composició bioquímica de les larves acabades d’eclosionar es 
podrien veure més afectades per l’estat fisiològic dels reproductors que per els tractaments 
als quals estan sotmesos. 
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