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Een studie naar de geslachtsverhouding bij niet-schiere en schiere
aal op een Nederlandse kwekerij
Or./r. Vincent van Ginneken, Bi%gie, Universiteit Leiden.

Volgens de theorie van de 'Genotypic Sexe Determination' (GSD=genetische-seksebepaling) wordt het geslacht van een paling bepaald op het moment van fusie van de geslachtsproducten bij het afpaaien van de ouderdieren in de Sargasso Sea. De ene helft
van de dieren ontwikkelt zich tot vrouwtje en de andere helft tot mannetje. De scheve
verdeling qua sekse die we kennen uit de aalvisserij, met een voorkeur van mannetjes
voor wateren met hoge bezettingsdichtheid en weinig voedsel (kust) terwijl vrouwtjes
voorallandinwaarts worden gevonden in wateren met veel voedsel en een lage bezetting,
is hier echter niet mee in overeenstemming. Volgens de GSD theorie kan dit verschijnsel
worden verklaard door een sekse gebonden voorkeur van de glasaal voor een bepaald
type water. Daarentegen stelt de 'Environmental Sexe Determination theory' (ESD= omgeving- seksebepaling) dat er een random verdeling van de glasaal is over de binnenwateren waarbij uiteindelijk onbekende omgevingsfactoren (temperatuur?, dichtheid?, sociale interactie?, voedsel?) het uiteindelijk fenotypische (=verschijningsvorm) geslacht
bepalen.

In de hier uitgevoerde studie werd gekeken
naar de geslachtsverhouding van nietschiere en schiere paling op een Nederlandse kwekerij.
Doel experiment: Geslachtsratio nietschier en schieraal
Uit aquacultuurstudies uitgevoerd in Japanse kwekerijen en op vijvers blijkt dat 7590% van de glasaal zich ontwikkelt tot een
mannetje (Egusa 1979). Het doel van dit
experiment (van Ginneken et al. 2003) was
op een Nederlandse palingkwekerij (Royaal
BV, Helmond) de verschillende stadia van
gonadenontwikkeling bij dieren van 1,2 en
3 jaar oud te beschrijven bij gele en rode
aal. Daarnaast werd gekeken wat de sekse
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ratio is bij gele en rode aal voor de verschillende geslachtsstadia, ongedifferentieerd,
intersex, mannelijk en vrouwlijk. Hiertoe
werd select geselecteerd binnen de populatie op niet-schier versus schier. Criteria
hiervoor waren huiddikte van het dier,
grootte van de ogen en kleur van het dier.
Voor de drie jaren (glasaal afkomstig uit
1994, 1995, 1996, bemonsterd in voorjaar
1997) werden per jaar (aselect gekozen) 1~
dieren histologisch onderzocht, totaal 36 'niet-schiere dieren en 36 schiere dieren.
Om over schiere vrouwelijke dieren te beschikken (die achteraf niet in het bestudeerde kwekerijmateriaal zaten) werden ovaria
van dieren gevangen in de Grevelingen tijdens hun jaarlijkse migratie eveneens bestudeerd.
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Kwalitatieve ontwikkeling van de
gonade: Hist%gie

8%

De ongedifferentieerde gonade kan worden gekarakteriseerd door dikke lagen van
bindweefsel (foto 1). Met een toenemende
ontwikkeling van de gonade neemt de hoeveelheid kiemweefsel toe. De testis kan
worden gekarakteriseerd door een koordachtige groepering van testiculaire lobben
die ronde spermatogonia bevatten met
ronde kernen met daartussen gelegen de
tubuli, afvoergangen van sperma . Er worden, zowel bij schiere als niet-schiere paling, geen spermatocysten of spermatiden
geobserveerd (foto 2 & 3). In de ovaria van
niet schiere paling worden oogonia en primaire oocyten gemengd gevonden. De 00cyten zijn in nesten gegroepeerd en de kernen hebben de prophase van de meiose
bereikt (foto 4). De ovaria van schiere Grevelingen paling zijn in het dooierblaasjes
stadium. Oat wil zeggen dat de vitellogenese in gang is gezet en dat eiwitmateriaal
afkomstig uit het bloed via de lever in de
oocyten wordt ingebouwd wat zorgt voor
een groei van het ovarium (tot GSI 1.5-2.0,
let op maatstreep foto 4 versus 5). De ovaria van de Grevelingen dieren bevatten
(corticale alveoli) oocyten (foto 5) gegroepeerd in lange kettingen met vet vesicles in
het cytoplasma van de oocyt. Deze vroegvitellogene oocyten bevatten kernen in het
laat perinuclear stadium van meoise. Van
de intersex gonade worden twee typen gevonden, een mannelijk type (foto 6) en incidenteel een vrouwelijk type (foto 7). Karakteristiek voor dit type weefsel is dat de afvoerbuizen en spermatogonia en de groepen oocyten in een onregelmatiger patroon
in het bindweefsel gegroepeerd zijn.
Een theorie zegt dat de verhouding van
androgenen vs. oestrogenen in het bloed
de uiteindelijke sekse van de gonade bepaald (Bogart 1987).
Daarom werd in het bloed van de onderzochte dieren ratio's van testosteron en
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Figuur 1: Relatieve aantallen van niet schiere
(N=36) en schiere (N=36) paling (opgesplitst
naar leeftijd) en geclassificeerd naar sexe gebaseerd op microscopische observatie van
Haemaluin-eosine gekleurde histologische
coupes van de gonade. Per jaar zijn de gonades van 12 niet schiere en 12 schiere dieren
bekeken. De ratio van niet schiere dieren ten
opzichte van schiere dieren in de populatie
was 1 : 10.

oestradiol bepaald. De stero'lde concentraties in het bloed van niet schiere dieren was
erg laag, < 0.5 ng/ml of zelfs niet detecteerbaar. Voor niet schiere dieren lagen deze
getallen iets hoger, > 0.5 ng/ml. Bij de
schiere Grevelingen dieren lagen de concentraties een factor 10 hoger, 0.5-2.5 ng/
ml. Er waren geen trends waarneembaar
tussen de sekse van de dieren (mannelijk,
vrouwelijk, intersex) en de ratio testosteron/oestradiol.

Foto 1: Undifferentiated gonad of yellow eel (W=155 g, L=42.5 g, G.S.I.=O.294, E.I.=16.01) .
Clusters of mitotic germ cells (M. G. C.) are visibly separated by fibrous connective tissue (C. T.).
No psermatogonia or oogonia are visible.
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Kwantitatieve groei van de gonade en
sexe ratio 's
De GSI was voor nie~ schiere dieren gedurende de eerste twee jaar tussen de 0.140.16 en voo r schiere dieren tussen de 0.18
en 0.20. De sprong in groei van de gonade
vind t plaats tussen het tweede en derde

jaar ( ~S I schier vs. n iet schie r: 0.27 en
0.475). De GSI van de 64 bemo nsterd e
schiere Grevelingen vrouwtjes lag duidelijk
hoger, tussen de 1.5 en 2.0.
In t abel1 zijn aantallen dieren, perce ntages
en sekse wee rgegeven .

SCHIER (N=36)

NIET-SCHIER (N=36)

Ongedifferentieerd
Mannelijk
Vrouwelijk
Intersex
Niet te identificeren

0
13
13
2
8

(36,11%)
(36,11%)
(5,56%)
(22,22%)

1
29
0
3
3

(2,78%)
(80,56%)
(0%)
(8,33%)
(8,33%)

Totaal

36

(100% )

36

(100% )

Table 1: Geslachtsverhouding van schiere en niet schiere paling op een kwekerij. De leeftijd van
de dieren is 1 tot 3 jaar.

In figuur 8 zijn de ges lachtsve rhoudingen
opgesplitst naar jaar weergegeven . In niet
schiere dieren is het percentage mannetjes
vs. vrouwtjes 50:50 wat sterk pleit voor de
theorie van GSD (in tegenstelling tot andere studies uit de literatuur, verklaring zie
discussie). Er wordt een klein percentage
van intersex dieren bij de niet schiere dieren gevonden . Bij de schiere dieren is het
merendeel van de dieren mannelijk.
Theorieen over ESD en GSD
In de discussie over ESD of GSD is het bestaan van geslachtschromosomen belang rijk. Op dit punt is er een controversie in de
literatuur. Enkele auteur$ maken melding
van een ZW-systeem bij paling (Park and
Kang 1979). Ande re auteurs menen echter
dat paling niet over geslachtschromoso men beschikt (Cau et al. 1992) ..In deze discussie moet worden opgemerkt dat geslachtschromosomen niet direct een voorwaarde zijn voor GSD. Omdat de bepaling
van de uiteindelijke fenotypische sekse
door vele factoren bepaald wordt die cellulaire en hormonale signalen reguleren, kan
verwacht worden dat het genet isch effect

12

polygeen (door vele genen bepaald) is. Het
netto effect voor het individu wordt dan
bepaald door de gesommeerde invloed
van aile genetische factoren in het genoom
(=totale som van het erfel ijk materiaal) die
betrokken zijn bij de uiteindelijke bepaling
van het geslacht. Binnen bepaalde biochemische routes kan een bepaalde stap zo
belangrijk worden in de bepaling van de
uiteindelijke sekse van het individu dat
GSD toch opgang vindt, ondanks dat er
geen geslachtschromosomen zijn (Devlin &
Nagahama 2002) .
Uit onze data in de niet-schiere groep (50%
mimnetjes: 50% vrouwtjes) leiden we af dat
mogelijk GSD de sexe van de dieren bepaald . Hoe kan het dan dat we in de schiere
groep voornamelijk aileen mannetjes vinden? Een verklaring die niet zo aannemelijk
is, is dat gedurende de transitie van nietschier naar schier er bij een deel van de dieren een verschuiving van de sekse optreedt
in de mannelijke richting. Dat sekse omkeer
in een laat stadium van differentiatie mogelijk is blijkt uit de studie van Andersen et al
(1996). Behandeling van dieren die al in
mannelijke richting gedifferen t iee rd zijn,

Foto 3: Testis gonad of silver eel (W=129.2, L=40.0 g, G.S.I.=O. 169, E.1.= 7.97). Tubulair stage
with clusters of spermatogonia (SP) separated by connective tissue (c. T.) and tubuli (T).
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Foto 4: Ovarian gonad of yellow female eel (W=91 .2 g, L=39.0 g, G.S.I.=O.079, EI.=4.57J. Previtellogenic oocyte (P. V. o.J-stage.

door orale toediening van oestradiol, kan
het percentage vrouwtjes in de populatie
verhogen van 5% naar 44% (Andersen et al.
1996).
Een verklaring die waarschijnlijker is, is dat
verschillen in groei -eigenschappen tussen
mannetjes en vrouwtjes leiden tot een eerdere selectie door de kweker van de vrouwtjes uit de populatie. Deze verschillen in
groei-eigenschappen tussen mannetjes en
vrouwtjes blijkt uit de groeistudie van
Holmgren & Mosegaard (1996) waarin de
individuele groei van paling werd bepaald
met ge'implanteerde microchips.
1) Beneden de 40-60 gram vertonen mannetjes een snellere groei dan vrouwtjes
2) De groei van mannetjes stopt voortijdig
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terwijl vrouwtjes door blijven groeien
boven> 150 gram. Met andere woorden
vrouwtjes investeren in lengtegroei en
groeien langer door terwijl mannetjes
eerder in gewicht investeren en niet zozeer in lengte . In biologische termen
gesproken zijn mannetjes dus 'time minimizers', zij rijpen af in zo kort mogelij ke tijd terwijl vrouwtjes 'size maximizers' zijn, zij investeren in lichaamsgrootte (V¢ llestad 1992). Mogelijk dat
de grotere dieren (vrouwtjes) er eerder
uit gehaald worden voor consumptie
door de kweker zodat er een overschot
aan mannetjes ove rblijft in de schiere
populatie.

Foto5: Ovarian gonad of silver female eel (W=1516g, L=BB.O g, G.S.I.=1 .5, E.I.=unknown). Lipid
vesicle stage or cortical aleveolair stage. This stage is characterised by oocytes with oil droplets
in the cytoplasm but not strongly basophilic cytoplasm. Abbreviations: Previte//ogenic stage
(P. V. 0.) stage. Early vite//ogenic oocyte (E. V. o.)-stage containg peripheral yolk granules; Cortical Alveoli (CA.); Nucleoli (Nu); Nucleus (N); Oogonia (0).

Eindconclusie
In andere studies naar geslachtsdifferentiatie van paling wordt geconcludeerd, gebaseerd op het overschot van mannetjes in de
populatie, dat ESD opgang vindt (Krueger
& Oliveira 1999). Hierbij is echter binnen de
populatie niet opgesplitst naar niet-schier
versus schier. Indien in onze studie aileen
de niet-schiere fractie in ogenschouw
wordt genomen kan geconcludeerd wordt
dat 50% van de dieren mannetjes zijn en
50% vrouwtjes. Gebaseerd op dit gegeven
concluderen wij dat de theorie van GSD

opgang vindt bij paling.
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Foto 6: Example of a 'female' Intersex gonad of silver eel (W=98.6 g, L=36, 5 g, G.S.I.=O. 151,
E.I. = 14,74). Clusters of germ cells (G. C.) in the early prophase of the first meiotic division are
visible separated by fibrous connective tissue (C. T.). This Intersex contains some female germ
cells in meiosis.
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Foto 7: Example of a 'male' Intersex gonad of silver eel (W=109,8 g, L=41 ,5 g, G.S.I.=O, 163,
EI.=9,98). Clusters of germ cells (G. C.) in the early prophase of the first meiotic division are visible separated by fibrous connective tissue (C. T)
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