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En successiv och statistisk säkerställd minskning av gonadstorleken har observerats hos honor 
av kustabborre i Kvädöfjärden (egentliga Östersjön) och vid Holmöarna (Bottniska Viken). 
Idag är gonaderna hos abborrhonorna i Kvädöfjärden och vid Holmöarna ca 30-40 % mindre 
än i början av 1990-talet. Detta kan vara en varningssignal om att fiskens fortplantnings-
funktion är störd.  
 
Syftet med projektet har varit att med histopatologisk teknik följa upp den minskade 
gonadstorleken hos kustabborre i Östersjön och Bottniska Viken och besvara frågan om 
gonadvävnaden och äggen har ett normalt utseende eller om det föreligger några patologiska 
förändringar. 
 
Projektets utförande och resultatredovisning 
De histopatologiska undersökningarna har gjorts på gonader som insamlats från de 
honabborrar som årligen ingått i de löpande hälsoundersökningarna på fisk i Kvädöfjärden 
och Holmöarna. Undersökningsmaterialet är gonader som är fixerade och inbäddade i 
paraffin, och som finns förvarade i provbanken vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. 
Totalt har undersökts ett större gonadmaterial än planerat i projektansökan. Den ursprungliga 
projektplanen omfattade bara abborrgonader från Kvädöfjärden.  
 
Undersökningen har gjorts på 62 gonader av olika storlek (mätt som GSI, gonadsomatiskt 
index) från följande tre provtagningsår i Kvädöfjärden: 1999 (GSI: ca 5, 5 %), 2001 (GSI: ca 
3.0 %) och 2003 (GSI< 4.0 %). Dessutom har undersökts 84 abborrgonader från Holmöarna 
från följande år: 1998 (GSI > 6.0  %), 2000 (GSI > 5.0 %), 2002 (GSI < 4.0 %) och 2003 
(GSI ca 3.0 %). De histopatologiska studierna har utförts av professor Leif Norrgren vid 
Sveriges  Lantbruksuniversitet (SLU),  Avd för patologi, farmakologi och toxikologi. En 
beskrivning av histologisk teknik och morfometrisk analys finns i bifogad projektrapport. En 
klassificering gjordes av äggen i fem olika utvecklingsstadier och en kartläggning 
genomfördes för att spåra eventuella histologiska avvikelser. 
 
Resultat och slutsatser av undersökningen framgår av bifogad projektrapport från Leif 
Norrgren. Här ges en kort summering av resultatet. 
 
Omkring 70 % av äggcellerna var s k Perinuclear oocytes (PN) som är det inledande omogna 
cellstadiet som är grunden för fortsatt utveckling. Ca 30 % av äggcellerna var s k Early to Mid 
Vitellogeneses oocytes, som är ett stadium där inlagring av vitellogenin påbörjats. Övriga tre 
stadier observerades mycket sparsamt i samtliga gonader från olika år och fångstlokaler. 
Det förelåg ingen skillnad i äggcellsmognad mellan år eller lokal, dvs abborrar med 
förminskade gonader hade äggceller i samma mognadsgrad som abborrar med stora gonader. 
Den histologiska analysen visade inga patologiska förändringar hos någon grupp. Däremot 
observerades en svag ökning av antalet s k Atretiska oocyter (A) hos gonader från 
abborrhonor i Kvädöfjärden 2001. Detta är en form av degenererade äggceller som brukar 
uppkomma om inte fisken leker eller om något inträffar under mognadsperioden. 
Abborrhonor från 2001 har ett mycket lågt GSI-värde (ca 3 %). Det är svårt att bedöma 
betydelsen av denna observation under den fortsatta utvecklingen av äggcellerna fram till lek.  
 



Äggen är snittade på olika nivåer och det är inte möjligt att från de histologiska bilderna mäta 
en korrekt diameter på äggen. Det går alltså inte att med säkerhet avgöra om fiskar med 
förminskade gonader också har mindre äggstorlek. En grov uppskattning tyder dock på att det 
inte föreligger några skillnader i äggstorlek mellan grupperna. Samma äggstorlek skulle i så 
fall innebära att den minskade gonadstorleken beror på att det är färre antal ägg. Om så är 
fallet bör det innebära en lägre fruktsamheten/fekunditet hos fiskar med lågt GSI-värde. Detta 
bör undersökas vidare. 
  
Som jämförelse kan nämnas att en kraftig minskning av gonadstorleken har tidigare (2000-
2001) observerats hos abborrar från sjön Molnbyggen. Hos dessa fiskar, som sannolikt 
exponerats för lakvatten från en närbelägen avfallsdeponi, innehöll de förminskade gonaderna 
bara äggceller i mycket tidiga utvecklingsstadier. I detta fall fanns alltså tydliga tecken på en 
störd eller hämmad äggutveckling. Liknande indikationer kunde ej ses hos någon av de 
undersökta abborrgrupperna i föreliggande gonadstudie. 
 
Resultaten från denna pilotstudie kommer att analyseras och diskuteras vidare. Med vissa 
kompletteringar kan undersökningen möjligen ge tillräckligt underlag för en vetenskaplig 
rapport. Nästa steg i kartläggningen av orsaker till och konsekvenser av den observerade 
gonadminskningen blir att göra en noggrann histologisk studie av gonaderna från abborrhonor 
i samband med lek. Då kan en bestämning göras av antalet befruktningsbara ägg och deras 
äggdiameter. 
 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Av tilldelade 70 000 kr har 65 000 kr (inkl adm avgifter) använts till de histopatologiska 
analyserna vid SLU. En mindre summa, 5 000 kr inkl adm avgifter, har använts för 
projektplanering och projektredovisning vid Inst för Växt- och Miljövetenskaper vid 
Göteborgs universitet. 
 
Histologisk analys (SLU): 
snittning, färgning, histologisk analys och projektrapport 65 000  
 
Projektplanering, redovisning  (IVM vid GU)    5 000 
 
Total projektkostnad    70 000 kr   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Histological evaluation of ovaries from perch (Perca fluviatilis) sampled in Kvädöfjärden 
and Holmöarna during the period 1998-2003 
 
Leif Norrgren, Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Division of 
Pathology, Pharmacology and Toxicology, Swedish University of Agricultural Sciences, 750 
07 Uppsala 
e-mail; leif.norrgren@bvf.slu.se 
 
Introduction 
 
As a result of the Swedish monitoring programme on fish concerns have been raised that 
perch from certain areas along the Swedish coast  may have a disturbed gonadal development 
reflected by decreasing ovary weights, which of course may interfere with normal 
reproduction.  Reduced gonado-somatic index has previously been reported in perch from 
Lake Molnbyggen. Histological studies of ovaries from Molnbyggen revealed that fish with a 
low gonado-somatic index only contained very early developmental stages of oocytes. 
The aim with the present investigation was to perform a retrospective histological study on 
ovaries from perch caught in the Baltic Proper and the Gulf of Bothnia. 
 
Material and methods 
 
A total number of 146 ovaries from perch (Kvädöfjärden=62; Holmöarna=84) were delivered 
to SLU, Uppsala from ITM, University of Stockholm. The samples were either embedded in 
paraffin blocks or preserved in formalin and stored in 70% ethanol. The latter specimen were 
processed and embedded in paraffin at SLU. Two sections at different levels were cut from 
each ovary. After staining by Haematoxylin-Eosin the sections were examined by light 
microscopy. A morphometric analysis was performed on digitalized photos.  A minimum of 
100 oocytes per section were staged and classified into: 
 

1. Perinuclear oocytes (PN) 
2. Cortical Alveolus oocytes (CA) 
3. Early to Mid Vitellogenes oocytes (E-M VTG) 
4. Late vitellogenic oocytes (LV) 
5. Atretic oocytes (A) 

 
By counting the oocytes  and categorize them into the correct stage a mean value was 
calculated for the proportion of each stage in the ovaries.  
 
In connection with the staging procedure additional histological observations were recorded, 
including for instance occurrence of intercellular proteinic fluid (which may indicate a 
disturbed incorporation of vitellogenin in the oocytes and thereby a delay in maturation) , 
folding of the chorion (indicates early degeneration), remnants of spent oocytes (may indicate 
a disturbance in the spawning cycle), presence of parasites and intersex.   
 
 
Results 
 



All ovaries were dominated by perinuclear oocytes (PN, Fig. 1) substituting approximately 
70% of the total number of oocytes (Fig. 2). The second largest group was early to mid 
vitellogenic oocytes (E-M VTG, Fig. 1) with approximately 30% (Fig. 2). Cortical Alveolus 
oocytes  were rarely observed and no late vitellogenic oocytes were present.  A slight higher 
proportion of atretic oocytes (A, Fig. 1) were recorded in ovaries from Kvädöfjärden 2001 
(Fig. 2). 
 
 
 
Conclusions 
 
-The histological validation did not reveal any significant differences in oocyte maturation 
neither between years or location.  
 
-No significant pathological changes were observed. 
 
-The significance of small increase of atretric oocytes recorded in Kvädöfjärden 2001 is 
difficult to interpret, however it cant be excluded that this proportion increase during the final 
sexual maturation process.  
  
-Compared with experiences from similar studies of ovaries from perch caught in 
Molnbyggen and the reference lake Djursjön, the ovaries from Holmöarna and Kvädöfjärden 
are considered normal at least at the time of sampling when the perch is in the process of 
sexual maturation. 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1  Lightmicroscopic picture of an ovary showing perinuclear (PN), early to mid 
vitellogenic (E-M VTG) and atretric oocytes (A). 
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Fig. 2 The bars shows the proportion in percent of different maturation        
stages of oocytes in ovaries from perch (Holmöarna and Kvädöfjärden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


