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Seizoensafhankelijke veranderingen
van hormonale en metabole
parameters van niet-schiere en schiere
Europese paling uit de Grevelingen
Or.lr. Vincent van Ginneken, 8iologie, Universiteit Leiden.

De fase in het leven van de paling bekent staande als schierwording, is een fysieke voorbereiding op de migratie naar de oceanen, na een leven van 5 tot 20 jaar in de Europese
rivieren als staande populatie. Oeze schierwording omvat een aantal kenmerken: verandering van huidskleur, toename van de oogdiameter, lichte groei van de vrouwelijke
gonaden, veranderingen in de visuele pigmenten in het netvlies, aanpassingen in de chloridencellen van de kieuwen, toename van het levergewicht, degeneratie van het spijsverteringsstelsel (deels gerelateerd aan natuurlijke 'hongerstaking') en beEHndiging van de
lichaamsgroei. Bestudering van de seizoenafhankelijke veranderingen van hormonale en
metabole parameters van niet-schiere en schiere Europese paling kan inzicht geven in de
vraag welke factoren/hormonen betrokken zijn bij de reproductie. Oat kan voor de Aquacultuur de stap naar de productie van glasaal dichterbij brengen.

Aan vrouwelijke paling uit een brakwaterpopulatie is echter nog geen studie verricht
over maand- en seizoensveranderingen in
morfologie, fysiologie, geslachtshormonen
en parameters uit het vetmetabolisme.
Hierbij is de hypothese dat de schiere dieren die aan het eind van het seizoen worden gevangen totaal andere lichaamskenmerken hebben dan de dieren die in de lente en de vroege zomer worden gevangen,
wanneer de dieren nog in de rustfase verkeren.
Ook hopen we door bemonstering op een
vaste locatie (Grevelingenmeer, Zeeland)
de relatie tussen veranderende omgevingsfa ctoren en schierwording te kunnen bepalen en zo meer inzichtte krijgen in het begin
van de maturatie, die voltooid wordt tijdens
de migratie naar de paaigronden in de Sargassozee.
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Werkwijze
Van april tot november 1998 zijn door een
lokale visser elke maand een aantal palingen gevangen met behulp van fuiken. Hieruit zijn de acht grootste (vrouwelijke) individuen geselecteerd. Deze werden voor
zootechnische-, bloed- en karkasparame ters in het laboratorium doorgemeten. De
gemeten watertemperaturen van de Grevelingen in 1998 waren van April tot November respectievelijk 9.5, 15.9, 17.9, 17.6, 17.5,
14.0 en 13.1 0C. Het zoutgehalte was respectievelijk 32.5, 32.1, 32.4, 32.2, 30.0, 27.0,
27.2 en 25.0 promille. De daglengte is gemeten door het KNMI en bedroeg resp .
13.8,15.8,16.7,16.1,14.7,12.9,10.4 en 8.9
lichturen van April tot November. De voedingstoestand van het dier werd afgeleid
aan de hand van het gewicht van het
maagdarmkanaal. Deze waarden zijn ge-

25

p

April
N=8
861±194
7.34±0.98
0.65±0.15
1.49±0.45
23.9±3.1
16.93±1.41

Morphology
Body Weight (g)
Eye-Index
G.S.I.
H.S.I.
Digestive Tract (g)
Oocyte Diameter (mm)

May
N=8
969±187
7.28±2.38
0.65±0.20
1.28±0.24
33.9±12.4
19.26±1.14

June
N=8
908±187
7.26±0.72
0.76±0.24
1.54±0.50
32.5±16.1
21.56±1.79

July

August

N=8
751±175

N=8
771±184

6.69±0.85

7.99±0.9:

0.79±0.28

0.87±0.21

1.23±0.30

1.17±0.21

23.4±7.8

13.9±3.8

24.54±1.08

27. 31±1.:

Endocrinology
TI4(nmol/l}

36.5±24.6

16.6±17.1

17.2±27.4

7.4±5.1

13.5±5.4

Free T4 (pmol/l)

114.6±143.9

28.3±24.4

63.3±138.6

17.7±8.7

22.4±8.5

TI3 (nmol/l)

12.4±8.8

6.4±2.8

18.3±11.7

5.5±5.1

10.3±5.7

Growth-hormone (ug/ml)

130.8±97.1

86.9±82.6

154.9±109.6

45.3±18.1

84.7±52.·

Oestradiol (ng/ml)

1.83±0.31

1.64±0.69

1.11±0.60

0.97±0.37

1.83±0.7!

Cortisol (ng/ml)

26.1±10.3

31.5±25.3

27.1±15.5

70.2±38.5

40.7±24.;

Testosteron (ng/ml)

0.75±0.31

0.56±0.25

0.47±0.17

0.42±0.22

0.41±0.1!

Tabel1: Morfologische en endocrinologische parameters over het gehele seizoen van de vrouwelljke Europese paling (Anguilla anguilla L.). Van april totjuli zljn de dieren niet schier terwi}'1 van
september tot november de dieren schier zijn. In augustus is de helft van de dieren (N=4) niet
schier en de andere helft schier.

Ions & Substrates
Cholesterol (mmolll)
Triglycerids (mmol/l)
FFA (mmol/l)
Vitellogenin

Carcass
Dry matter (g/kg)
Fat (g/kg)
Protein (g/kg)

April
N=8
12.5±4.6
5.6±3.2
0.17±0.12
104.27±85.31

May

Sf!
August
N
N=8
17
13.0±3.5
14.2±3.3
n
7.7±3.5
9.7±4.8
0:
0.24±0.14
0.30±0.11
159.48±140.12 133.84±34.1(~

July

84.03±8.49

June
N=8
14.8±2.0
13.1±6.1
0.37±0.20
133.77±62.45

427±41

423±42

428±45

410±38

451±25

264±52

236±55

244±55

215±48

269±34

172±11

169±13

168±10

177±38

177±8

N=8
12.1±2.5
5.9±2.6
0.21±0.14

N=8

,

L
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Tabel2: lonen, bloedsubstraten en samenstelling van het karkas over het gehele seizoen van
de vrouwelijke Europese paling (Anguilla anguilla L.). Van april tot juli zijn de dieren niet schier
terwi}'1 van september tot november de dieren schier zi}'n. In augustus is de helft van de dieren
(N=4) niet schier en de andere helft schier.
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P-value

Sept.

Oct.

Nov.

Yellow

Silver

N=8
1248±302

N=8

N=8

N=35

N=28

1092±132

1178±293

855±195

1132 ± 262

P::;0.0001 **

10.42±0.62

9.95±0.92

10.91±0.86

7.14±1.31

10.17±1.04

P::;0.0001 **

1.44±0.17

1.54±0.30

1.38±0.26

0.71±0.22

1.40±0.28

1.32±0.09

1.36±0.28

1.37±0.12

1.35±0.39

1.34±0.16

P::;0.0001 **
P::;0.924

17.8±4.7

13.4±2.3

13.2±4.5

27 .1±11.9

14.8±4.4

P::;0.0001 **

29.01±0.46

31.86±1.29

34.51±1 .09

21 .29±3.57

30.76±3.07

P::;0.0001 **

13.5±5.0

12.0±5.9

7.6±5.4

19.2±21.3

11.1±5.6

P::;0.055

21 .8±6.5

18.3±12.4

12.0±6.3

53.4±98.9

17.7±9.1

P::;0.062

10.4±5.9

6.8±5.3

6.2±5.0

10.8±8.7

7.9±5.6

P::;0.137

55.3±20.6

83.4±49.7

56.9±25.6

106.2±86.4

66.3±38.8

P::;0.037

2.43±0.60

2.49±0.42

2.09±0.63

1.38± 0.67

2.34±0.58

P::;0.0001 **

108.1±27.7

70.1±55.0

85.8±25.8

38.2±29.1

80.7±42.0

P::;0.0001 **

1.04±0.25

1.04±0.52

1.69±1.27

0.53±0.27

1.15±0.81

P::;0.0001 **

*

I

I

September

October

November

Yellow

Silver

N=8

N=8

N=8

N=36

N=28

P-value

17.8±4.2

18.3±7.3

16.5±4.6

13.3±3.2

17.1±5.2

7.5±1.6

12.2±5.8

11.7±4.3

8.5±5.0

10.4±4.7

P::;0.126

0. 19±0.05

0.24±0.13

0.34±0.12

0.26±0.16

0.26±0.12

P::;0.793

2438.99±2626.92

122.01±84.53

1189.05±1883.15

P::;0.001 **

( 1023.05±1680.97 766.81±1279.3

P::;0.001 **

450±25

454±17

448±31

424±40

452±23

P::;0.002**

269±33

276±21

270±41

235±51

273±31

P::;0.001 **

165±8

163±5

164±10

171±11

164±8

P::;0.006**

[
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bruikt om correlaties met hormonen (tabel
3) te berekenen.
Een Engelse auteur heeft aangegeven dat
de oogindex (de grootte van het oog in relatie tot de lichaamslengte) gebruikt kan
worden om de mate van 'schier zijn' te definieren. De grens tussen niet-volwassen en
volwassen dieren was een oogindex van
6.5. In dit onderzoek is de oogindex enigszins hoger, varierend van 7 in niet-schiere
dieren, tot 10 in schiere dieren.ln de maand
augustus is het gemiddelde van de groep 8;
dit is de maand waarin het migratieseizoen
start en de helft van de individuen schier
was, en de andere helft niet-schier. De verschillen in absolute waarden tussen het
Engelse onderzoek en dit onderzoek zijn
waarschijnlijk te wijten aan het 'experimentatoreffect' in de meetwijze.
Bloedsubstraten en karkas
De verhoogde lipideconcentraties in het
plasma (triglyceriden en cholesterol) en de
hogere vetconcentraties in het karkas bij
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schierwording zouden een aanpassing kunnen zijn aan de nieuwe levensfase van de
schiere dieren. Bij schiere dieren werd een
verhoogde cholesterol- concentratie waargenomen. Dit is in overeenstemming met
onderzoeken in salmoniden, waar verhoogde cholesterolconcentraties zijn gevonden
gedurende het paaiseizoen. Volgens sommige auteurs vindt er een redistributie
plaats van cholesterol vanuit andere weefsels naar. de gonaden bij schiere palingen.
Bij schiere dieren zijn de FFA-concentraties
niet verhoogd, in tegenstelling tot het onderzoek van anderen. Hiervoor lOU het gesloten karakter van de Grevelingen verantwoordelijk kunnen zijn; de dieren beginnen
hier net aan de migratie. Normaal gesproken hebben actieve vissen hogere FFA-concentraties, terwijl trage en lome vissen lagere FFA-waarden hebben. Dit lOU ook een
verklaring kunnen zijn voor het uitblijven
van een HSI-stijging bij de schiere dieren,
lOals gerapporteerd in Europese aal, en in
Nieuw-Zeelandse aal. De hoge correlatie
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Totaal-T4 (thyroid)
Vrij-T4
Totaal-T3
Oestradiol
Testosteron
Cortisol
Groeihormoon

Dag-Iengte

Saliniteit

0.22
0.29

0.50
0.57

0.42
-0.79
-0.93

0.38
-0.78
-0 .87

-0.59

-0.79

Nutrionele
toestand
0.34
0.42
0.38
-0 .67
-0.57
-0.62

0.38

0.55

0.53

Watertemp.

0.11

-0.24
-0.19
0.24
-0.55
-0 .85
-0.29

. Tabel 3: Correlatiecoefficienten tussen hormonen en resp ectievelijk daglengte, saliniteit, nutritionele toe stand en watertemperatuur.

(r 2 =0.72) tussen het gewicht van het
maagdarmkanaal en het vetgehalte van het
karkas ondersteunt het idee dat dat de vetsamenstelling van de dieren direct gerela teerd is aan het vreetseizoen en dat de vetreserves waarschijnlijk belangrijker zijn
voor de dieren als opslagvorm dan opslag
in de lever.Van mesenterisch vet is aangetoond dat het belangrijk is voor de hormoonregulatie bij Atlantische zalmen Salrno Salar, L. en verder is door een auteur
gesuggereerd dat het vetgehalte het begin
van het maturatieproces bij palingen reguleert . De aanname dat vet een controlerende factor in de initiele maturatie heeft is
genoemd in een Zweedse studie. In de vergelijking van niet-schiere dieren uit de Baltische zee tegen dieren uit het Kattegat begint de metamorfose bij de Baltische dieren
op latere leeftijd. Deze observatie werd verklaard doordat de Baltische dieren een
langzamere vetopbouw kennen. Het vetgehalte voor de dieren in dit onderzoek was
zeer significant hoger voor schiere dieren
dan voor niet-schiere dieren (p<0.001).
Thyroid-(schildklier)hormonen
Een Engelse auteur uit de jaren 60 stelt in
zijn review dat er in principe twee typen van
activiteit zijn van de thyriod-klier bij vissen
op onze breedtegraad. Een type is verbon-
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den met gonadematuratie en veroorzaakt
een verhoogde activiteit van de klier tijdens
de paaitijd. Het tweede type activiteit vindt
zowel in volwassen als juveniele dieren
plaats in een regelmatige jaarlijkse cyclus.
Het eerste feit wordt niet sterk ondersteunt
door dit onderzoek, waar geen significante
verschillen zijn gevonden tussen schiere en
niet-schiere dieren voor TT3, Free-T4 en
TI4. Dit is in tegenstelling tot andere onderzoeken bij palingen, waarbij wei een verhoogde thyroid- en hypofyseactiviteit werd
waargenomen tijdens de schierwording.
De resultaten van dit onderzoek benadrukken echter wei het belang van de jaarlijkse
thyroid-hormooncyclus en de interacties
hiervan met andere hormonen (Correlaties
groeihormoon-FT4= 0.78; groeihormoonTT3=0.84; groeihormoon-TT4=0.69). De
piek in TT3 en TT4 die we in dit onderzoek
in April hebben waargenomen kan een indicatie zijn van een verhoogde thyroidactiviteit in het begin van het seizoen. In het
algemeen is er voor de meeste vissen op
onze breedtegraad een maximale thyroidactiviteit gedurende de winter en lente,
en minimale activiteit in de zomer. Deze
cyclus is waargenomen bij forel, 'minnow',
'cod' en Fundulus heteroclitus. Bij Anabas
Testudineus is waargenomen dat T4 zijn
maximale concentratie bereikt in de lente in
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het begin van het paaiseizoen. Ook is thyroxine betrokken bij de parr-smolt metamorfose in zalmen, en is een piek waargenomen in het plasma in April. In principe zijn
er twee omgevingsfactoren die volgens
hetzelfde ritme verlopen over het jaar: de
daglengte en de watertemperatuur. Men
stelt dat de activiteitscyclus waarschijnlijk
met een combinatie van beide factoren samenhangt, waarbij de temperatuur de
grootste controlerende factor is. Dit wordt
niet duidelijk ondersteund door onze resultaten, gezien de lage correlatiecoefficienten
van de thyroidhormonen met de daglengte
en de watertemperatuur (tabel 3).

Sterolden
Diverse studies aan bv. regenboogforel, laten zien dat de ontwikkeling van de ovaria
gecontroleerd wordt door de 'HPG-as',
waarvan de timing afhankelijk is van de
daglengte. Uit deze studies blijkt dat de
GTH-afgifte waarschijnlijk gecontroleerd
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word t door de daglengte en resulteert in
een stijging van plasma oestradiol lOals is
waargenomen in regenboogforel. Verrassend was dat in ons onderzoek de correlatie van oestradiol tot de daglengte lager
was (r2=O.79) dan die van testosteron tot de
daglengte (r2=O.93). Tot nu toe is aangenomen dat androgenen als testosteron een
indirectere rol spelen in de voortplantingscyclus van vrouwelijke vissen. Deze worden geproduceerd in respons op gonadotropine door de thecale laag van de oocyten,
en de concentraties stijgen geleidelijk gedurende de groei van de oocyten en vertonen een piek gedurende de postvitellogenetische groei . Ze hebben in principe een
drievoudige functie. Ten eerste kunnen we
uit het duidelijke seizoenspatroon voor
testosteron in vrouwtjes, dat een maand op
het oestradiol patroon voorloopt, concluderen dat er een causaal verband bestaat tussen deze factoren (correlatie testosteronoestradiol: r2=O.67). De sterke relatie tussen
deze twee stero'lden ondersteunt de mogelijkheid dat testosteron fungeert als een
precursor voor de synthese van oestradiol
gedurende het vitellogenese-seizoen via
aromataseactiviteit. Het verhoogde oestradiolprofiel in de periode van SeptemberNovember duidt erop dat in de periode van
de gonadenontwikkeling de aromatase-en zymen gedeeltelijk gestimuleerd worden.
In diverse vissoorten is aromataseactiviteit
waargenomen in de ovaria. Een tweede,
indirecte, rol van testosteron in de voortplanting is die in 'hypothalamic steroid
feedback'. Ten derde komt uit in vitro studies aan amago-zalm oocyten naar voren
dat testosteron de snelheid van 'Germinal
Vesicle Breakdown' lijkt te verhogen in respons op gonadotropine via conversie naar
dihydroxyprogesterone.
Een correlatie van r2=O.52 tussen plasmaoestradiol en vitellogenine geeft het causaIe verband aan tussen deze twee componenten in de vitellogenese, wat aan de basis staat van de gonadengroei door opna-

me van dooiereiwitten in de oocyten. De
gelijkmatige toename van de oocytdiameters, niet gerelateerd aan de vitellogeninepiek in het najaar, is een indicatie dat vitellogenine over het gehele jaar opgenomen
wordt in de ovaria. De geleidelijke stijging
van de oocytdiameters is ook waargenomen bij keta-zalm (Oncorhynchus ketal.
Een hoge correlatiecoefficient van r2=O.80
tussen plasmaconcentraties van vitellogenine en oocytdiameter ondersteunt deze
visie. De hoge concentraties van vitellogenine in het najaar zouden het resultaat van
overproductie van vitellogenine kunnen
zijn. Dit kan de lage correlatiecoefficient
(r 2=O,52) tussen oestradiol en vitellogenine
verklaren.

Cortisol
Voor cortisol zijn vele werkingsmechanismen voorgesteld gedurende metabolische
stressoren als hongering, osmoregulatie,
mobilisatie van energievoorraden voor mi-

gratie, gonadenmaturatie en paaien en gedurende feitelijke stress. Daardoor wordt
cortisol afgegeven uit het interrenale gebied wanneer een dier aan stressoren
wordt blootgesteld, maar cortisol wordt
ook afgegeven onder invloed van het dagritme en seksuele maturatie en seizoensin vloeden. Alhoewel handling-stress bij de
vangst in fuiknetten, het vervoer in de boot
en de bemonstering van de dieren een stijging in de cortisolniveaus veroorzaakt, is er
toch duidelijk een seizoenspatroon waarneembaar in de plasmaconcentrat.ies van
cortisol, met een sterke stijging in de herfst.
Deze veranderingen wijzen op een wi sselende activiteit van het interrenale systeem
gedurende het jaar. Ook wijst de lage correlatiecoefficient tussen cortisol en secundaire stressparameters (glucose, K+, lactaat)
erop dat dit hormoon niet aileen betrokken
is bij een stressrespons maar mogelijk ook
een rol speelt in de maturatie. In diverse
studies is een correlatie tussen geslachts-
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hormonen, lichaamsconditie en cortisol
gevonden. In het algemeen geldt dat vertebraten die blootgesteld worden aan stress
vaak een reductie in het voortplantingssucces vertonen. Dit geldt ook voor diverse vissoorten. De berichten over de rol van cortisol als een belangrijke factor in de onderdrukking van de voortplanting zijn echter
tegenstrijdig. In een Brits onderzoek is een
rem mend effect van cortisol op de bindingscapaciteit voor oestradiol en een geringe reproductiecapaciteit in de lever gerapporteerd, gekoppeld aan een 1/3 stijging van de oestradiol bindingscapaciteit
in plasma. Dit resulteert in een verlaagde
activiteit van oestradiol. In andere onderzoeken bij zalmen zijn daarentegen echter
seizoensgebonden stijgingen gevonden in
plasma corticosteroidconcentraties, wat
wijst op een positieve, stimulerende rol
van cortisol in de peri ode voor de paaitijd.
Niet aileen in zalmsoorten als Pacifische
zalm die slechts eenmaal voortplanten,
maar ook in niet-migrerende continentale
soorten als de regenboogforel.
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In een review over dit onderwerp van de
Nijmeegse Universiteit kwam men tot de
conclusie dat het inhibitoire effect van cortisol zich waarschijnlijk beperkt tot de
vroege ontwikkelingsfases van de oocytfollikels, en niet van invloed is tijdens de
maturatiefase. In ons onderzoek zijn ook
verhoogde co rti so Ico ncentrati es gevo nden bij schiere dieren. Voor de migratie is
een redelijk sterke correlatie met het lOutgehalte (r2=-0.79) gevonden. Een rol van
cortisol zou de mobilisatie van energiereserves kunnen zijn, zeker voor Europese
paling, aangezien deze een afstand van
6000 km moeten afleggen naar de paai gronden in de Sargassozee. Karakteristiek
voor zowel anadrome soorten als Atlan tische en Amerikaanse zalmsoorten als
katadrome soorten lOals de paling is het
feit dat de gonadenontwikkeling plaatsvindt in een periode van grote veranderingen in lichaamssamenstelling, gepaard
aan een sterke zwembelasting. In deze periode zijn duidelijke veranderingen in cortisolconcentraties waargenomen. Gebaseerd op deze waarnemingen is de hypothese dat een daling in de energiereserves
een voorwaarde is voor de gonadenmaturatie. Dit kan uiteraard niet de enige factor
zijn, aangezien hongerende dieren geen
gonadenontwikkeling vertonen. Helaas
hebben we in dit onderzoek 11-ketotestosteron niet gemeten, maar in vrouwelijke
Nieuw-Zeelandse paling (Anguilla dieffen bachi) rapporteerde men hoge waarden
voor dit stero'I'de bij maturatie Het is mogelijk dat er een negatieve terugkoppeling
bestaat van dit in principe mannelijke hormoon op ovariumgroei en ovulatie.
De vraag blijft hoe deze blokkade van de
ontwikkeling en groei van de vrouwelijke
gonaden opgelost kan worden. Misschien
speelt het hormoon cortisol een belangrijke rol in de uiteindelijke gonadenmaturatie door middel van competitieve inhibitie
van het enzym 11-IS-hydroxy-steroid-hydrogenase. Dit enzym is betrokken bij de

omzetting van cortisol in cortison, maar
ook is dit het enzym dat betrokken is bij de
omzetting van 11-IS-hydroxyandrostenedion (OHA), via 11-IS-ketoandrostenedion
(OA), in 11-ketotestosteron. We stellen de
hypothese dat verhoogde cortisolniveaus
de androgenensynthese remmen en de
11-ketotestosteron blokkade van de vrou-

welijke gonaden verminderd, en dat dit de
trigger is voor maturatie bij de paling. In
toekomstig onderzoek kan er misschien
meer licht worden geworpen op de interactie tussen de ATCH-cortisol as en de HPGas met de focus op de rol van 11 -ketotestosteron.
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