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1 Indledning 
 

Denne tekniske anvisning er udarbejdet for at sikre sammenlignelighed af 
undersøgelser og målinger af forekomsten og omfanget af effekter i miljøet 
på ålekvabbe (Zoarces viviparus) i marine områder som følge af ydre 

stressfaktorer, primært miljøfarlige stoffer. Anvisningen omfatter beskrivel-
ser af prøvetagningsstrategi, prøveindsamling, analyser og rapportering af 

data vedrørende undersøgelser af to subcellulære biomarkører for PAH-
specifikke effekter dels CYP1A (EROD)-aktivitet i lever, dels PAH-metabolit-
ter (Fluorescent Aromatic Compounds, FAC) i galde, samt for undersøgelser 

af mere populationsrelevante effekter på den reproduktive succes, herunder 
udvikling af unger. Her gives også anvisninger til bestemmelse af biometri-

ske variable (vægt og længde). 
 

Ålekvabbe er en velegnet moniteringsorganisme, da den anses for at være 
en stationær fisk, udbredt i danske kystnære områder og fjorde og let at 
indsamle. Tillige er den en forholdsvis følsom indikatorart overfor forskellige 

typer af biologiske effekter, herunder subcellulære effekter, der mere speci-
fikt kan relateres til PAH (Polyaromatiske Hydrocarboner) og dioxinlignende 

stoffer (fx Sturve et al. 2005; Strand & Dahllöf 2010; Tairova et al. 2012), 
hormonforstyrrelser (fx Gercken & Sordyl 2002; Larsson & Förlin 2002; 
Strand et al. 2009) og effekter på den reproduktive succes (fx Vetemaa et 

al. 1997; Strand et al. 2004, Gercken et al. 2006), se også review af Hed-
man et al. (2011). En særlig egenskab ved ålekvabbe er, at den føder le-

vende unger, og effekter på dens reproduktion, herunder skader på udvik-
lingen af unger, kan derfor forholdsvis let undersøges. 
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2 Metode 
 

2.1 Tid, sted og periode 

Undersøgelser af biologiske effekter i ålekvabbe skal ske i udvalgte marine 

områder, herunder kystnære områder, som er belastet med forskellige 
(punkt)kilder fra fx by- og industrispildevand og havne. 
 

Indsamlingen af ålekvabberne skal ske inden for den samme uge i løbet af 
perioden fra 15. oktober til 1. december. Efter indsamlingen kan ålekvab-

berne overføres til opbevaringsbure eller hyttefade (se afsnit 2.2.1) på loka-
liteten, hvor de må opholde sig i højst 7 dage på betingelse af, at ålekvab-
berne har så tilpas megen plads (op til ca. 50 fisk per 0,5 m2), at de ikke 

stresses, inden de afhentes til analyse. 
 

Hvis det ikke er muligt at gennemføre indsamlingen i løbet af en uge, kan 
indsamlingsperioden forlænges; men ålekvabberne skal afhentes til analyse 
senest 7 dage efter indsamlingen. Indsamles ålekvabberne over flere uger, 

skal data rapporteres særskilt i databasen som uafhængige observationer, 
for hver gang ålekvabberne afhentes. 

 
Både hunner og hanner af ålekvabbe indsamles som udgangspunkt. Hun-
nerne indsamles til undersøgelse for biologiske effekter. Hanner indsamles 

til undersøgelse af belastningen i fisk fra de pågældende områder. Hanner 
foretrækkes til undersøgelser af miljøfarlige stoffer, da der i hunner vil være 

en væsentlig overførsel af miljøfarlige stoffer til dens afkom, som vil ændre 
sig igennem den reproduktive periode fra september til december. 
 

Fra hvert område skal indsamles 50 drægtige hunner med en længde på 
mindst 18 cm (Tabel 1). Disse skal undersøges for reproduktiv succes i le-

vende stand. Heraf skal 10 voksne hunner undersøges for CYP1A-aktivitet i 
lever og PAH-metabolitter (målt som FAC) i galde. 

  
Der skal yderligere indsamles 25 hanner (der genkendes på tilstedeværelse 
af penisstruktur ved gattet) til analyse af miljøfarlige stoffer, jvf. TA M25 

Miljøfarlige stoffer i fisk. De ydre kendetegn til brug for kønsbestemmelsen 
er beskrevet i Bilag 6.1. 

 
Tabel 1 Art, typeområder, indsamlingsmetoder og det anbefalede antal individer 

pr. station/lokalitet i overvågningsprogrammet 

Art Typer af indsamlingsområder Indsamlingsmetoder Antal per station 

Ålekvabbe 
(≥18 cm) 

Marine og kystnære områder 
ved punkkilder 

Åleruser eller bund-
garn 

50 hunner 

25 hanner * 

*til analyse af miljøfarlige stoffer, jf. TA M25 
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2.2 Udstyr 

 
 

2.2.1 Udstyr til indsamling, opbevaring og transport af fisk 

 

 Indsamlingsudstyr: åleruser (kasteruser) eller bundgarn anvendt iht. 
gældende lovgivning 
 

 Opbevaringsbure i form af en vandretliggende ruse, et netbur eller et 
hyttefad (må ikke være imprægneret med tjære eller biocid) 

 
 Termometer til måling af temperatur (±1°C) i havvand 

 

 Udstyr til måling af saltholdighed (±1 ‰) i havvand, fx refraktome-
ter 

 
 Luftpumper og køletasker til opbevaring under transport 

 

 "Præst" (kølle/knippel) til aflivning af hanner 
 

 Rilsan-poser til opbevaring af nedfrosne hanner, som skal analyseres 
for miljøfarlige stoffer. 

 

 

2.2.2 Udstyr til måling af biometriske variable og udtagning af prø-

ver og analyse for reproduktiv succes i ålekvabber 

 

 "Præst" (kølle/knippel) eller skarp fiskekniv til aflivning af hunner 
 

 Fiskebræt til at måle voksne fisk 

 
 Fiskebræt til undersøgelse af unger 

 
 2 vægte, hhv. op til 300 g med 0,1 g’s nøjagtighed til voksne fisk, 

samt op til 100 g med 0,01 g’s nøjagtighed til mindre vævsprøver 

 
 Dissektionsudstyr som fiskekniv, spidse dissektionssakse og pincetter 

 
 1 ml-sprøjter til udtagning af galdeprøver 

 

 Prøvebeholdere til lever (cryorør) og galde (eppendorfrør) 
 

 Flydende nitrogen eller tøris til nedfrysning af leverprøver 
 

 Fryser eller tøris til nedfrysning af galde 
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 Stereolup eller kraftigt forstørrelsesglas 

 
 Kamera til dokumentation af misdannede unger 

 
 CO2-beriget vand til at bedøve unger med 

 

 70% ethanol eller lignende til aflivning af unger 
 

 

2.2.3 Udstyr og kemikalier til analyse af CYP1A-aktivitet i lever 

 

 Fluorescensspektrofotometer med temperaturkontrolleret kuvette til 
måling af enzymkinetik 

 
 Pistil til homogenisering af væv 

 
 Centrifuge, minimum 9000 g 

 

 Reagenser til enzym assay for EROD-aktivitet, fx ethoxyresorufin, re-
sorufin og eventuelt rhodamin, se flere detaljer i ICES’ guideline 

(Stagg & McIntosh, 1998) 
 
 

2.2.4 Udstyr og kemikalier til analyse af PAH-metabolitter i galde 

 

 Fluorescensspektrofotometer til måling med Synkront Fluorescens 
Scan (SFS) eller HPLC med fluorescensdetektor 
 

 Spektrofotometer til måling af farveintensitet af galde 
 

 Centrifuge, min. 1000 g 
 

 Reagenser, herunder methanol og 1-hydroxypyren til brug for eks-

tern kalibrering. Ved HPLC-metode skal anvendes ß-
glucuronidase/aryl sulfatase til dekonjugering af PAH-metabolitter 
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2.3 Procedure 

Ålekvabber indsamles og undersøges for biologiske variable og reproduktiv 
succes. Derudover skal der også udtages prøver af lever og galde til analyse 

for CYP1A (EROD)-aktivitet og PAH-metabolitter (FAC), se Tabel 2. 
En trinvis beskrivelse af procedurer for håndtering, dissektion og udtagning 

af prøver kan også ses i Bilag 6.5. 
 
 
Tabel 2 Effektparametre, type af prøve, antal prøver til analyse per station og op-

bevaring af prøver til brug for overvågningsprogrammet 

Parameter 
Type af 
prøve 

Antal prøver til  
analyse per stati-
on 

Opbevaring frem til 
analyse 

Biometriske variable1) Voksne fisk 

 

50 hunner 

25 hanner (til MFS, 
jf. TA M25) 

♀ Levende 

♂ Frosne < -18 °C 

Reproduktiv succes1) Kuld, hele 

 

50 hunner Bedøves i CO2-beriget 
vand 

PAH-metabolitter (FAC)2) Galde (>15 µl) 10 hunner Galde: frosset <-18°C  

CYP1A (EROD)-aktivitet2) Lever 10 hunner Lever < -78°C (fly-
dende N2 eller tøris) 

1)
I alt 50 hunner indsamles som alle undersøges for biometriske variable og reproduktiv succes 

2)
fra de 10 mest ’friske’ hunner udtages endvidere lever- og galdevæskeprøver. 

 
 

2.3.1 Procedure for indsamling, opbevaring og transport af fisk 

Indsamlingen af ålekvabbe skal ske med fiskeredskaber som åleruser (ka-
steruser) eller bundgarn, hvor fiskene lider mindst mulig fysisk skade.  

Indsamlingen kan foregå i samarbejde med en lokal kystfisker, så længe 
vedkommende er orienteret om procedure for indsamling og opbevaring af 
fiskene.  

 
I forbindelse med indsamlingen skal vandtemperaturen (±1 °C) i overflade-

vandet måles med et termometer ved indsamlingstidspunktet. Derudover 
udtages en vandprøve til måling af salinitet (±1 ‰), fx med et temperatur-
kalibreret refraktometer. 

 
Opbevaring af de levende, drægtige hunner fra fangsttidspunktet i ruser og 

indtil udtagning af prøver og analyser skal foregå fx i en vandret liggende 
ruse, et netbur eller i et hyttefad placeret i indsamlingsområdet, dvs. uden 

for belastede havneområder. I det hele taget skal håndtering af moderfi-
skene til undersøgelse af fejludvikling af yngel, ske så nænsomt som muligt 
(håndtering af ruser, overførsel til kar og transport), da man ellers risikerer, 

at de kaster ungerne. Opbevaringen må maksimalt strække sig over 7 dage. 
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Bure eller net, som er imprægneret med tjære eller aktive biocider, må ikke 

benyttes, da der kan ske afsmitning, som kan have afledte effekter.  
Fiskene skal under denne opbevaring have nok plads til at have fri bevæge-

lighed, så de kan ligge uden at røre ved hinanden (~50 fisk per 0,5 m2). 
Ved opbevaring skal vandet være rent og godt iltet. Vedlæg fx noget tang, 
som de kan bruge som naturlige gemmesteder. 

 
Ålekvabberne transporteres levende til laboratoriet i friskt, afkølet vand fra 

indsamlingsstedet med god lufttilførsel fra luftpumper, eller fiskene disseke-
res på stedet, hvor prøvetagning af lever og galde samt undersøgelser af 
reproduktiv succes foregår. 

 
Bemærk, at der kræves en dispensation fra Fiskeridirektoratet, idet der dels 

er et mindstemål på 23 cm for fangst af ålekvabber, dels at ålekvabbe er 
fredet i dens drægtighedsperiode. Ansøgning bør fremsendes minimum 2 

måneder før indsamlingen og kan dække flere år frem. Dette gælder også, 
hvis indsamlingen sker i samarbejde med lokal kystfisker. 
 

Husk, at hanner beregnet til kemiske analyser af miljøfarlige stoffer skal af-
lives og fryses ned i rene plastikposer med mindst mulig afsmitning (fx Ril-

san) umiddelbart efter indsamlingen, jf. TA M25. 
 
 

2.3.2 Procedurer for måling af biometriske variable og udtagning af 
prøver 

Fremgangsmåden for undersøgelserne af effekter på reproduktion og udvik-
ling af unger følger med enkelte modifikationer den svenske overvågnings-
guideline for kystnære fisk (Neuman et al. 1999, Strand et al. 2004) og for 

overvågning af sundhedstilstanden hos fisk (Naturvårdsverket 2006). 
 

Fiskene skal umiddelbart før undersøgelserne aflives hurtigt med 3 – 4 slag 
i hovedet, fx med en ”præst”, hvorpå også nakkehvirvlerne kan skæres 
over. 

 
I forbindelse prøvetagningen bestemmes en række forskellige biometriske 

variable (støtteparametre) for hver undersøgt voksen ålekvabbehun: 
 

 Længde, opdelt i størrelsesintervaller på 0,5 cm 

 Total vægt, nøjagtighed ± 0,1 g 
 Somatisk vægt (dvs. vægt uden indvolde og unger), nøjagtighed ± 

0,1 g 
 Vægt af lever, nøjagtighed ± 0,01 g 
 Vægt af gonade eller kuld, nøjagtighed ± 0,01 g 

 Reproduktiv status af hunner (se Tabel 3)  
 

Tilsvarende støtteparametre angives (med undtagelse af reproduktiv status) 
også for hanner til kemisk analyse, jf. TA M25. 
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Tabel 3 Reproduktiv status af voksne og kuld 

1A Kuld med mere end 20 stk. fritliggende unger > 10 mm under tilvækst. 

1B Kuld med mindre end 20 stk. fritliggende unger > 10 mm 

2 Kuld som hovedsageligt består af befrugtede æg med embryoner (synlige øjne), før 
klækning 

3 Kuld som hovedsageligt består af ubefrugtede æg (uden øjne) 

4 Hunner med tom gonadesæk, hvor unger bedømmes sluppet fri (født) 

5 Kuld som hovedsageligt består af flere unger, som er sammenfiltret i en klynge 

6 Kuld som hovedsageligt består af kalcificerede unger fra tidligere års kuld 

7 Juvenil hun eller med ikke udviklet gonade, begge køn 

8 Voksen med gonade under tilvækst, begge køn 

 
 
Prøvetagning fra 10 levende hunner til analyse for CYP1A-aktivitet i lever og 

PAH-metabolittet i galdevæske skal ske i forbindelse med dissektionen, og 
inden 8 timer efter at ålekvabberne er fjernet fra lokaliteten.   

 
Dissektionen og udtagningen af lever skal ske hurtigst muligt efter aflivnin-
gen, hvorpå leverprøverne fryses ned i særskilte og nummererede prøverør 

med det samme til mindst -78 °C med tøris eller i flydende nitrogen (-196 
°C). Ved brug af flydende nitrogen er det vigtigt, at der anvendes prøverør 

med skruelåg (cryorør). 
 
Prøverne af lever skal opbevares i -80 °C-fryser indtil analyse. Prøver kan 

opbevares i tøris (-78 °C) under transport. 
 

Prøvetagningen af fiskegalde til analyse for PAH-metabolitter (Fluorescent 
Aromatic Compounds, FAC) foregår fra de samme 10 individer, som også 
analyseres for CYP1A-aktivitet.  

 
Prøver af galdevæske udtages enten med en 1 ml-sprøjte med kanyle, eller 

ved punktering af galdeblæren med en skalpel ned i et Eppendorfrør. Figur 
1 viser placeringen af galdeblæren. 
 

Punktering af galdeblæren med en skalpel må dog først ske, efter at leveren 
er dissekeret fra til CYP1A/EROD for at undgå, at der spildes galde på leve-

ren. Galdevæske kan nemlig forstyrre målingerne af CYP1A-aktivitet. Prø-
verne af galde skal opbevares ved -18 °C eller koldere. I tilfælde af at der 

spildes galde på leveren, kasseres både lever- og galdeprøve fra det pågæl-
dende individ. 
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Galdeblære, 

sidder på

leveren

 
Figur 1 Illustration af hvordan galdeblæren 

sidder hæftet til lever i ålekvabbe 

 

 

2.3.3 Procedure for analyse af reproduktiv succes i ålekvabbe 

Efter aflivningen af den voksne hun, målingerne af de forskellige biometri-

ske variable og prøvetagningen af lever og galde, skal det samlede kuld ve-
jes, hvorpå hhv. døde og levende unger adskilles og tælles. Først skal un-

gerne dog bedøves i CO2-beriget vand. 
 
De normale unger inddeles i størrelsesfraktioner på 2,5 mm. Dette laves 

nemmest ved at lægge dem på millimeterpapir, hvor størrelsesfraktionerne 
er tegnet ind. Tælling kan foregå direkte eller gennem billedanalyse på et 

senere tidspunkt. For større kuld kan en delmængde på 20 stk. af ungerne 
opmåles, samtidig med at det totale antal normale unger noteres, dvs. an-
tallet af levende unger uden misdannelser (jvf. Tabel 4). 

 
Efterfølgende tælles og karakteriseres alle unger med abnorm fejludvikling, 

dvs. både døde og levende samlet, og klassificeres i typerne 0 og A-I jf. Ta-
bel 4. 
 

Afsluttende lægges alle unger i 70 % ethanol eller lignende for at sikre, at 
alle ungerne er endeligt aflivet. 

 
Som nødløsning kan undersøgelser af deformiteter blandt unger udføres på 
drægtige hunner, som er frosset ned, umiddelbart efter at de er indsamlet 

og aflivet. Dog risikerer man at miste væsentlig information om visse typer 
af tidlige embryoskader (Type 0) samt skader i indvolde/blomme (Type B) 

og rygradslæsioner (Type C og D), der kan forekomme blandt ungerne.  
Information, om hvorvidt fiskene er undersøgt friskfangede (ingen konser-
vering) eller frosne, skal fremgå under oplysninger om konservering af prø-

ven. 
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Følgende parametre skal måles for hvert kuld: 

 
 Vægt af samlet kuld, nøjagtighed ± 0,01 g 

 
 Størrelsesfordeling af unger, antal opdelt på størrelsesfraktioner på 

2,5 mm. Baseres på hele kuld eller minimum 20 unger 

 
 Antal normalt levende unger 

 
 Antal af hhv. døde og levende abnorme unger 

 

 Antal af unger med abnorm fejludvikling opdelt på typerne 0 og A-I, 
jf. Tabel 4 

 
 
Tabel 4 Karakterisering af abnorm fejludvikling af unger, individer 

0 Befrugtede æg eller embryo, der lige er klækket (< 10 mm) 

A Døde unger uden misdannelser, > 10 mm 

B Unger med misdannelser i blommesæk eller indvolde 

C Unger med ’vinkelknæk’ på rygrad eller hale 

D Unger med spiralformet rygrad 

E Unger med defekt på øjne eller helt manglende øjne 

F Unger med misdannelser i hovedet 

G To sammenvoksede unger, evt. som siamesiske tvillinger 

H Andre abnormiteter, evt. som kalcificerede unger eller større sammenfiltrede klyn-
ger af unger 

I ”Dværge, unger som er mindst 2 størrelsesklasser mindre end de tre største (og 

som oftest dominerende) størrelsesklasser for de normale unger i kuldet 

Bemærk, ved forekomst af flere abnormiteter på samme individ angives begge, men der til-
føjes ved rapporteringen en kommentar om dette under bemærkninger for det pågældende 
kuld 
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2.3.4 Procedure for analyse af CYP1A (EROD)-aktivitet i lever 

CYP1A-aktivitet i fiskelever analyseres ved brug af et assay for enzymkine-
tik, som baseres på ICES’ guideline for ”Determination of CYP1A-dependent 

mono-oxygenase activity in dab by fluorimetric measurement of EROD acti-
vity” (Stagg & McInTosh). 
 

Først skal leverprøverne homogeniseres. Dette gøres ved brug af en teflon-
pistil i en phosphat-buffer (pH = 7.4). Derpå centrifugeres prøven ved 9000 

g og S9-fraktion af vævsekstraktet dekanteres fra og tilsættes glycerol (10-
20 % af volumen), før den nedfryses igen i flydende nitrogen. 
 

Analysemetoden baseres på, at CYP1A-aktivteten måles som aktiviteten af 
EROD (ethoxy-1-resorufin-O-deethylase) i den netop optøede S9-fraktion af 

leverprøven i en temperaturkontrolleret kuvette på 20 °C. Aktivteten opgø-
res som hastigheden, hvormed enzymer kan deetoxylere reagenset (sub-

stratet) 7-ethoxyresorufin. Dannelsen af produktet resorufin måles med flu-
orescens ved bølgelængdeparret Excitation: 535nm, Emission: 580nm ud 
fra en ekstern kalibreringskurve eller ved tilsætning af resorufin som additiv 

standard. Aktiviteten af enzymsystemet angives ved hastigheden, hvormed 
resorufin produceres pr. mg protein.  

 
Det er vigtigt, at koncentrationen af de anvendte resorufin-standarder kon-
trolleres vha. absorbansmålinger, da resorufin er forholdsvis ustabil (bl.a. 

yderst følsom over for lys). Den korrekte koncentration af de anvendte re-
sorufin-standarder kan bestemmes ved absorbansmålinger. Ud fra disse kan 

koncentrationen beregnes med brug af Lambert-Beers ligning A= ε x C x L, 
hvor C er koncentrationen, L er lysvejen gennem kuvetten, og ε er den mo-
lære ekstinktionskoefficient, som er 0,0732 µM-1 cm-1 i en phosphat-buffer 

med pH= 8. Alternativt kan stoffet rhodamin B anvendes som additivstan-
dard, da rhodamin-opløsninger er mere stabile end resorufin. I så fald be-

høves en kalibreringsfaktor for fluorescensemission for de to stoffer ved det 
anvendte bølgelængdepar og metodeopsætning på det anvendte fluore-
scensspektrofotometer. 

 
Mængden af protein i S9-fraktionen bestemmes separat fx spektrofotome-

trisk efter en Bradford-reaktion, hvor Bovin serum albumin (BSA) bruges 
som ekstern standard for indholdet af protein.  
 

Alle resultater for CYP1A-aktivitet skal angives som pmol (dannet resorufin) 
per minut per mg protein (pmol min-1 mg protein-1). 

 
Man skal være opmærksom på, at forskellige analysemetoder sjældent gi-
ver de samme absolutte værdier for CYP1A-aktivitet på grund af enzymer-

nes følsomhed over for prøvebehandling og faktorer såsom temperatur og 
pH, men forholdet mellem prøverne bør blive tilnærmelsesvis ens. Metoder-

ne er forskellige med hensyn til buffer, reaktionstid, standardsubstans samt 
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renhed af standarden. Det er nødvendigt, at den samme metode bliver 

brugt fra år til år, således at resultater kan sammenlignes. 
 

 

2.2.3 Procedure for analyse PAH-metabolitter i galde 

PAH-metabolitter i galdevæske fra fisk kan analyseres på to forskellige må-

der ved brug af fluorescens, enten ved Synkront Fluorescens Scan (SFS) el-
ler ved brug af HPLC med fluorescensdetektor, som også er beskrevet i 

ICES’ guideline ”Analytical methods for determining metabolites of polycy-
clic aromatic compounds (PACs) in fish bile” (Ariese et al. 2005). 
 

Da metabolitter af 4-rings PAH-forbindelser og især i form af 1-
hydroxypyren er de dominerende ”fluorescent aromatic compounds” (FACs) 

i galde fra fisk, kan disse forbindelser forholdsvis nemt måles ved hjælp af 
SFS. Alternativt kan de enkelte typer af PAH-metabolitter også mere føl-

somt specificeres ved brug af fx HPLC/F (Ariese et al. 2005, Tairova et al. 
2012). I så fald skal prøverne først behandles med dekonjugerende enzy-
mer bestående af glucuronidase/aryl sulfatase. ”Fixed wavelength Fluore-

scens (FF)” med brug af kun enkelte faste bølgelængdepar anbefales ikke. 
 

De optimale emissions-/excitationsbølgelængder for fluorescensmålinger af 
forskellige typer af PAH-metabolitter er hhv. 290/335 nm, 341/383 nm og 
380/430 nm henholdsvis for 2,3-rings PAH-metabolitter (fx fra naphthalen 

og phenanthren), 4-rings PAH-metabolitter (fx fra pyren) og 5,6-rings PAH-
metabolitter (fx fra benzo(a)pyren) (Ariese et al. 2005). 

 
SFS-metoden udnytter, at pyren-metabolitten 1-hydroxypyren oftest er den 
dominerende fluorescerende forbindelse og anvender derfor en fast forskel 

for emissions- og excitationsbølgelængderne på Δ42 nm, når der scannes 
fra 250-450 nm, og hvor der også medtages en korrektion af baseline i for-

hold til baggrund af proteinfluorescens.  
 
SFS-metoden bør fortages på prøver af galde, der er centrifugeret for at 

fjerne eventuelt bundfald og fortyndet op mod 2000 gange (fx i 50 %:50 % 
methonol:vand) for at modvirke indre filtereffekter på fluorescensmålinger-

ne. Fluorescensintensiteten kalibreres som 1-hydroxyækvivalenter mod en 
standardkurve for rene standarder af 1-hydroxypyren. Detektionsgrænsen 
bør være bedre end 200 ng/ml (som 1-hydroxypyren ækvivalenter) for den 

ufortyndede galdeprøve. 
 

Ved brug af SFS-metoden baseret på Δ42 nm skal bestemmelse af koncen-
trationsniveauet af PAH-metabolitter, angivet som 1-hydroxypyren ækviva-
lenter i galde, ved rapporteringen desuden divideres med en korrektionsfak-

tor på 1,7, da de konjugerede PAH-metabolitter, som især forekommer i 
galde, har en tilsvarende højere fluorescensintensitet end de ikke-

konjugerede forbindelser inkl. standarder (Tairova et al. 2012). 
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Ved brug af SFS-metoden er det desuden en fordel at korrigere baseline for 

fluorescens af 4-rings PAH-forbindelser for fluorescens, der kan tilskrives 
proteinforbindelser. Dette kan ikke gøres, hvis der blot udføres ’Fixed Wave-

length Fluorescence’ (FF) med enkelte faste bølgelængdepar. 
 
Som støtteparameter til målinger af PAH-metabolitter måles også intensite-

ten af galdepigmentet biliverdin i galdeprøven, da det kan være et mål for, 
hvornår galdeblæren sidst har været tømt. Intensiteten måles som absor-

bans ved 380 nm med et spektrofotometer. Prøven bør som oftest være for-
tyndet 100 – 500 gange. Ved rapportering multipliceres absorbansen med 
sin fortyndingsfaktor. 

 
 

2.4 Tjekliste 

 

 Indsamling af ålekvabbe, min. 50 hunner til effektundersøgelser og 
min. 25 hanner til analyse for miljøfarlige stoffer 
 

 Måling af vandtemperatur og salinitet ved indsamlingstidspunktet 
 

 Måling af biometriske variable længde, vægt, levervægt m.fl. 
 

 Udtagning og nedfrysning af lever og galde til biomarkøranalyse fra 

10 hunner dissekeret inden 8 timer efter at ålekvabberne er fjernet 
fra lokaliteten. 

 
 Analyse af reproduktiv succes, herunder fejludvikling af unger, på op-

timalt 50 hunner per station 
 

 Analyse af CYP1A (EROD)-aktivitet i lever, normaliseret til protein-

indhold i den analyserede vævsfraktion 
 

 Analyse af PAH-metabolitter og farveintensitet af galde 
 

 

2.5 Vedligehold af instrumenter 

Spektrofotometer og fluorescensspektrofotometer til brug for analyser af 

CYP1A, PAH-metabolitter og galdepigment: Lampe, metodeopsætning og 
standarder kontrolleres og kalibreres før brug. 

 
 



 

 
 

 
 

 
M26 Biologisk effektmonitering i fisk Versionsnummer: 1 

13 

2.6 Særlige forholdsregler - faldgruber 

Resultatet af analyserne kan blive forstyrret, hvis: 
  

 De voksne ålekvabber ikke har kunnet svømme frit, fx hvis de har 
gået for tæt, eller uden ilt under indsamling eller opbevaring, hvilket 

kan medføre en akut dødelighed blandt ungerne 
 

 De voksne ålekvabbe har været opbevaret inde i et havneområde el-

ler i net eller bure, der er imprægneret med tjære eller biocid, hvilket 
kan forstyrre biomarkørmålinger, fx PAH-metabolitter, og eventuelt 

medføre akut dødelighed blandt unger 
 

 Leverprøver enten udsættes for direkte spild af galdevæske eller ikke 

nedfryses hurtigt nok i flydende nitrogen eller tøris, hvilket vil forstyr-
re resultater for CYP1A-aktivitet 

 
 Resorufin-standarder til kalibrering af målinger for CYP1A-aktivitet er 

forholdsvis ustabile 
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3 Databehandling 
 

For hver ålekvabbe, som indgår i undersøgelser af reproduktiv succes, rap-
porteres følgende individuelle data: 
 

 Art 
 

 Køn 
 

 Længde (cm) 

 
 Totalvægt (g) 

 
 Somatisk vægt (g) 

 
 Vægt af lever (g) 

 

 Vægt af gonade eller kuld (g) 
 

 Reproduktiv status (jvf. Tabel 3)  
 

 Antal normale og levende unger 

 
 Antal døde og levende abnorme unger 

 
 Antal af unger med abnorm fejludvikling opdelt på typerne 0 og A-I 

(jvf. Tabel 4) 

 
 

For hver ålekvabbe, som indgår i undersøgelser af de PAH-specifikke bio-
markører, rapporteres i øvrigt følgende individuelle data: 
 

 CYP1A (EROD)-aktivitet i lever (pmol/min mg protein) 
 

 Indhold af protein i analyseret S9-fraktion af vævsekstrakt fra lever 
(mg/ml) 

 

 Indhold af 1-hydroxypyren-ækvivalenter i galdevæske (ng/ml) 
 

 Absorbans af galdepigmentet biliverdin i galdevæske (enhedsfri in-
tensitet) 
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På stationsniveau rapporteres følgende værdier: 

 
 Konditionsindeks (KI), middelværdi og standardafvigelse 

 
 Lever-somatisk indeks (LSI %), middelværdi og standardafvigelse 

 

 Reproduktiv kapacitet (%), middelværdi og standardafvigelse 
 

 Gonade-somatisk indeks (GSI %), middelværdi og standardafvigelse 
 

 Længde af normale unger (mm), middelværdi og standardafvigelse 

 
 Middelværdi (%) for forekomst af misdannede unger i kuld (type B-

G) 
 

 Middelværdi (%) for forekomst af sent døde unger i kuld (type A) 
 

 Middelværdi (%) for forekomst af i kuld (type 0) 

 
 EROD-aktivitet, middelværdi inkl. standardafvigelse 

 
 PAH-metabolitter, middelværdi inkl. standardafvigelse 
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4 Kvalitetssikring 
 

En udførlig beskrivelse af kvalitetssikringen vil blive udarbejdet i en separat 
datateknisk anvisning knyttet til denne tekniske anvisning. 
 

For at ensarte observationerne skal de angivne metoder i denne vejledning 
anvendes. 

 
 

4.1 Kvalitetssikring af metode 

For at sikre kvaliteten af prøvetagning og for at opnå ensartede og optimale 
observationer er det vigtigt, at observatørerne mødes med jævne mellem-

rum for at diskutere analyserne af reproduktiv succes, herunder karakteri-
seringer af abnormt og fejludviklede unger, vurdering af laboratorieanalyser 

og diskussion af billeddokumentation. 
 
For at sikre kvaliteten af analyser af PAH-metabolitter i fiskegalde og 

CYP1A- aktivitet i fiskelever skal analyselaboratorierne kunne dokumentere 
deltagelse i tilbagevendende nationale eller internationale workshops eller 

ringtests, som fx udbydes under QUASIMEME 
(http://www.quasimeme.org/)), BEQUALM (www.bequalm.org) eller tilsva-
rende. 

 
Ved rapportering af data skal der hvis muligt, henvises til analyselaboratori-

ernes deltagelse i nationale eller internationale workshops eller ringtests. 
 
 

4.2 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 

Dataindberetning sker via MFSBasen på Miljøportalen.

http://www.quasimeme.org/
http://www.bequalm.org/
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6 Bilag 

6.1 Kønsbestemmelse af voksne ålekvabber 

Drægtige hunner med større kuld kan som oftest nemt identificeres fra d. 
15. oktober og frem ved at de er opsvulmede, og maveskindet er forholds-

vis slapt og blødt sammenlignet med hanner. 
Det er dog ikke alle hunner, der kan identificeres på denne måde, da op 
mod 15 % af hunnerne ikke er befrugtede eller kun har små kuld. 

Ved en sikker kønsbestemmelse af hanner er der derfor også brug for andre 
ydre kendetegn. Et godt kendetegn er, at hanner udvikler en kønspapil (Fi-

gur A) ved gattet, med hvilken han kan befrugte hunnen. 
Derimod har hunnen blot en tydelig afrundet forhøjning ved kønsåbningen, 
se Figur B. 

 

Figur A Kønspapil ved gattet hos ålekvabbehan (Foto: Jakob Strand) 

 

 
Figur B Tydelig, afrundet forhøjning (vulva) ved kønsåbningen hos åle-

kvabbehun (Foto: Jakob Strand) 
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6.2 Dissektion af ålekvabbe 

Dissektionen og udtagning af unger fra drægtige ålekvabbehunner foregår 
ved, at man efter aflivningen af den voksne fisk, klipper bugen op, hvorefter 

ovariesækken punkteres, og ungerne tages ud og bedøves i C02-beriget 
vand (se Figur C for illustration). 

 
 

 Figur C Dissektion af drægtig ålekvabbehun for udtagning af unger 
 



 

 
 

 
 

 
M26 Biologisk effektmonitering i fisk Versionsnummer: 1 

21 

6.3 Eksempler på abnorm udvikling af unger 

Fotos af eksempler på abnorm ungeudvikling hos ålekvabbe, se også tidli-
gere rapport for NOVANA-workshop (Strand 2005). 

 
 
I visse kuld kan der blandt de normale unger forekomme op til flere fejludviklede 

unger, som enten er døde eller levende. 

 
 

 
Nogle hunner har kun eller hovedsageligt ubefrugtede æg, og ingen eller få un-

ger. Reproduktiv status: 3 
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Type 0: Tidligt døde embryoer (<10 mm) 
 

0
 

0
 

 

Type A: Sent døde unger (>10 mm) 
 

A
  

 
Type B: Unger med misdannelser i blommesæk eller indvolde 
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Type C: Unger med “vinkelknæk” på rygrad eller hale 
 

  
 
 

 
 

Type D: Unger med spiralformet rygrad 
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Type E: Unger med defekt på øjne eller helt manglende øjne 
 

 

 

 
 
Type F: Unger med misdannelser i hovedet 

 

“næb”
 

“rundhoved”
 

“horn”
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Type G: To sammenvoksede unger, evt. som siamesisk tvilling 
 

 

  
 
Type H: Andre abnormiteter evt. som kalcificerede unger, 

der kan være sammenvokset i en masse 
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6.4 Synlige sygdomme hos voksne ålekvabber 

Typiske eksempler på synlige fiskesygdomme som ’skin ulcers’ og sår, knu-
der på skind og lever samt parasitter i øjne og indvolde. Disse kan også ka-

rakteriseres efter ICES’ guideline (Bucke et al. 1996), se billeder nedenfor. 

  
’Skin ulcers’, væskende infektioner/sår 

 

  
’Skin tumor’-formation 

 

Leverknuder 

  
Cyster på indvolde 

 

Orange cyster på indvolde 

 

 

 

Øjenparasit, og øjet er blevet 

gråhvidt  

Sår efter parasitter i lever 
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6.5 Trinvis beskrivelse af håndtering, dissektion og prøvetag-

ning af ålekvabber 

 
1. Fiskens totalvægt registreres (0,1 g) 

2. De voksne fisk slås ihjel med 3 – 4 slag i hovedet. Nakkehvirvlerne 

kan eventuelt også skæres over med en skarp kniv 

3. Notér eventuelle synlige ydre skader/sygdomme (Bilag 6.4) 

4. Bugen klippes op fra gat til strube 

5. Kønnet bestemmes ud fra tilstedeværelse af ovariesæk eller testikler 

6. Hos hanner (der ikke anvendes til MFS-analyser) vejes testiklerne 

7. Hos hunner: Ovariesækken med unger punkteres og ungerne presses 

forsigtigt over i sigte. Ungerne overføres derpå til en forud vejet bak-

ke, der efterfølgende vejes (totalvægt af kuld, 0,1 g) 

8. Derpå fyldes bakken op med mineralvand mættet med kulsyre, hvor-

på ungerne hurtigt bedøves, og ungerne kan undersøges jf. punkt 

15-17 

9. Lever og galde dissekeres fra. Undgå punktering og spild af galde-

væske på leveren 

10. Leveren vejes (0,01 g) 

11. Leveren overføres til cryorør og nedfryses i flydende nitrogen (eller 

tøris) til brug for analyse af CYP1A-aktivitet 

12. Galdevæsken (uden blære) udtages med 1 ml-sprøjte eller ved punk-

tering til et Eppendorfrør og fryses ned til mindst 18 °C til brug for 

analyse af PAH-metabolitter (FAC) 

13. De resterende indvolde tages ud af fisken, hvorpå fisken vejes igen 

(somatisk vægt, 0,1 g) 

14. Totallængden af fisken måles (0,5 cm) 

15. Døde og levende unger adskilles og tælles. De normale unger indde-

les i størrelsesfraktioner på 2,5 mm. Dette laves nemmest ved at 

lægge dem på millimeterpapir, hvor størrelsesfraktionerne er tegnet 

ind. Tælling kan foregå direkte eller gennem billedanalyse på et sene-

re tidspunkt 

16. Antallet af abnorme unger klassificeres (0, A-I) jf. Tabel 4 og Bilag 

6.3. Tag gerne fotos, som kan uploades som dokumentation i MFS-

Base 

17. Notér den voksne huns reproduktive status, jf. Tabel 3. 



 

 
 

 
 

 
M26 Biologisk effektmonitering i fisk Versionsnummer: 1 

28 

6.6 Skema til undersøgelse af effekter i ålekvabbe 
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6.7 Relaterede TA’er 

Prøvetagning af ålekvabbe bør koordineres med den prøvetagning af fisk, 
som er beskrevet i TA M25 MFS i fisk. 
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