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Kveiteeggets klekking

Forfatter: Jon Vidar Helvik

Begrepet klekking brukes om prosessen en
organisme bruker til å forlate det beskyttende
eggeskallet. Kveite klekker på en fascinerende
og nøye tilpasset metode hvor larven lager et
lokk i egget ved en avgrenset enzymatisk nedbrytning av eggeskallet. Cellene som produserer klekkeenzymet (klekkekjertlene) er lokalisert i et smalt belte rundt fremre del av plommesekken. Det finnes ingen klekkekjertler på
ryggen av larven og skallet forblir her intakt og
fungerer som et hengsel til lokket slik at lokket
sitter festet til bunnen når larven presser seg ut
av egget. Klekkekjertlene dannes halvveis i
eggperioden, først som en disk av celler i fremkant av embryo. Denne samlingen av celler
migrerer så utover plommesekken inntil ringen
av kjertelceller er lokalisert 90 grader på
kroppsaksen. Ved klekking trekker bakre del
av plommesekken seg sammen slik at fremre
del av plommesekken presses ut mot eggeskallet og dermed kommer klekkekjertlene i direkte kontakt med eggeskallet. En sikrer da en
avgrenset nedbrytning av eggeskallet samtidig
som at larven låses i riktig posisjon i forhold
til åpningen.
Lys virker hemmende på den normale
klekkeprosessen. Denne hemmingen oppheves
i mørke. En eggruppe hvor klekketidspunktet
er utsatt for lyshemming vil ved tilbakeføring
til mørke klekke i løpet av en periode på 90 –
120 minutter. Lysregulering kan dermed brukes til å synkronisere en egg-gruppe slik at
den klekker innenfor en halv time. I tillegg
kan klekketidspunktet bestemmes. Klekking
kan på mange måter defineres som en adferd
som blir igangsatt etter et bestemt utviklingsstadium. Selve utviklingsprosessen av embryoet
er uavhengig av klekketidspunktet. En larve
som klekker sent vil ha samme utviklingsgrad
som en larve som klekket tidlig ved et gitt
tidspunkt.

Kveite i oppdrett

30

Innledning
Embryonalutvikling der en enkelt celle utvikler
seg til en hel organisme er en av de mest fascinerende prosesser i naturen. Denne prosessen
innebærer deling, vekst og spesialisering av
mange ulike celletyper som skal integreres og
organiseres til en funksjonell organisme. I denne
kritiske fasen er organismen beskyttet av et
eggeskall. Dette er et generelt fenomen fra lavtstående dyregrupper helt opp til menneske. På
et visst punkt i utviklingen må embryoet forlate
egget for å kunne vokse og utvikle seg videre.
Det er denne prosessen vi kaller klekking.
Naturen har utviklet ulike metoder for å klekke.
Begrepet klekking assosieres nok først og fremst
med hønsekyllingen som bruker nebbet til å
hakke seg ut av egget til et liv i frihet. Slik klekking betegnes som mekanisk klekking. I tillegg
har vi dyregrupper som klekker ved hjelp av å
øke trykket inne i egget til eggeskallet sprekker.
Fisk, amfibier og pattedyr bruker en mere sofistikert metode for å bryte seg ut av egget, nemlig
en enzymatisk nedbryting. I dette kapitelet skal
vi se nærmere på klekkeprosessen hos fisk og
spesielt på klekkeprosessen hos kveite.
Historie
Allerede i begynnelsen av dette århundre ble
det beskrevet at eggeskallet til lungefisk ble
myker før klekking (Kerr, 1900). Noen år
senere ble det videre oppdaget at det var enzym
”ferment” fra perivitelling væsken som hadde
evnen til å bryte ned eggeskallet og at væske fra
ett egg kunne bryte ned eggeskallet fra mange
egg. Termen klekkeenzym ble først brukt av
(Needham, 1931) og klekkekjertlene ble først
beskrevet i 1944 av (Ishida, 1944) i arten
Medaka (Oryzias latipes). Siden den gang er
klekkeprosessen hos mange fiskearter beskrevet
først og fremst ved morfologiske studier av
klekkekjertlene og studier av klekkeenzymet.
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Eggeskallet hos fisk
Eggeskallet hos fisk består av et tynt ytre lag
(zona pellucida) og et mye tykkere indre lag
(zona radiata eller chorion) som utgjør styrken
til egget. Dette laget er bygd opp av flere
lameller og består av flere proteinenheter (Zr1,
Zr2 og Zr3) ((Murata et al., 1994; Murata et
al., 1995; Murata et al., 1997), 94,95,97,
(Oppen-Berntsen et al., 1990b)) (OppenBerntsen et al., 1999) som bindes sammen til
et uløselig proteinkompleks ved herdeprosessen.

Klekkeenzymet
Ved klekking blir det rigide proteinkomplekset
i eggeskallet nedbrutt og svekket slik at larven
klarer å presse seg ut av egget. Enzymet som
bryter ned eggeskallet kalles klekkeenzym. Hos
noen fiskearter er det vist at dette ikke bare er
ett enzym, men at det er et enzymsystem bestående av to proteaser som arbeider sammen
(Yasumasu et al., 1992). Klekkeenzymet er en
endopeptidase som effektivt spalter polypeptidkjeden ved spesifikke aminosyrer. Det ytterste

Fig. 1. Klekkekjertlene kan ved dag 7 (A og B) sees som en ring av celler rundt hodet til kveitelarven hvoretter de van-

drer utover plommesekken (B, tallene indikerer kjertelcellenes posisjonen i dager etter befruktning). Ved klekking (C, D)
er kjertlene lokalisert i et avgrenset belte. På dette stadiet inneholder cellen mange vesikler med klekkeenzym (E).
Figuren viser klekkekjertler som er farget immunohistologisk og fotografert med fluorescensmikroskop (A,C), levende
celler fotografert med fasekontrast (D) og snitt av celler analysert i elektronmikroskop (E).

31

Kveite i oppdrett

Kapittel

4

laget (zona pellucida) blir ikke nedbrutt av
klekkeenzymet og en unngår dermed at det
lages hull i egget og at enzymet lekker ut før
hele eggeskallet er nedbrutt. Enzymet virker
altså bare fra innsiden. Fritt klekkeenzym kan
dermed ikke hjelpe til å klekke andre egg fra
utsiden.
Klekkek jertlene
De celler som produserer klekkeenzym kalles
klekkekjertler. Disse dannes på et tidlig stadium i embryonalutvikling. Hos zebrafisk og
medaka er det vist at de første klekkekjertel
cellene oppstår i fremre del av det tidlige
embryoet (hypoblast-cellelaget) (Kimmel et
al., 1990) (Inohaya et al., 1995) og at det derfra vandrer til sin endelige plassering henholdsvis på plommesekken og inne i munnhulen.
Antall kjertler varierer alt fra 200 til 2000
mellom ulike fiskearter. Det er også stor variasjon i plasseringen av klekkekjertlene hos fisk.
Hos sild er kjertlene konsentrert på hodet
mellom øynene til embryoet, mens hos laksefisk er kjertlene spredt plassert over fremre del
av hode og plommesekk foruten munn og
gjeller. Denne diffuse lokaliseringen resulterer i
en annen klekkemekanisme enn den vi finner
hos kveite.
Klekkekjertlene vandrer fra sitt opphav til
sin endelige lokalisering igjennom embryonalutviklingen, samtidig som cellene deles og
akkumulerer (danner) klekkeenzym. Rett før
klekking kan levende klekkekjertler sees i lysmikroskop som celler overfylt med mørke
korn (20-30 korn med utkrystallisert klekkeenzym) (Yamagami, 1988). Før klekking åpnes
kornene og hele innholdet av kjertelcellene
tømmes ut i perivitellinrommet. Klekkeenzymet blir aktivert, angriper og bryter ned
eggeskallet.
Faktorer i omgivelsene som
påvirker klekking
Flere faktorer i omgivelsene som oksygen,
temperatur og lys kan påvirke og regulere tidspunktet for klekking. Mange arter bruker
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oksygentilgjengelighet som en regulator for
klekking. Kravet til oksygen øker etter som
embryoet vokser, og ved et gitt tidspunkt er
diffusjonene av oksygen gjennom eggeskallet
utilstrekkelig for embryoet og det igangsetter
klekking (DiMichele and Powers, 1984)
I noen ferskvannsarter er det vist at økt
temperatur i vannet om våren utløser klekkeprosessen. Foruten kveite er det få studier som
viser en nøye sammenheng mellom lys og
klekking. I laks er det vist at det er høyere
hyppighet av klekking i lysperioder enn i
mørke (Brännäs, 1987), mens det motsatte ser
ut til å være tilfellet hos sild (Blaxter, 1956)
Regulering av klekking
Flere studier har omhandlet reguleringsmekanismene for klekking, men en er langt fra en
forståelse av hvordan denne reguleringen foregår. En har klart å indusere klekking med steroid hormonet deoxycortiocosteron og med
peptid hormonet prolactin (medaka Schoots et
al., 1982). Noen forsøk indikerer at klekking
er regulert av dopaminerge systemer.
(Zebrafisk, Schoots et al., 1983; Laks, OppenBerntsen et al., 1990a). Fiskens evne til å regulere tidspunktet for klekking i henhold til faktorer fra omgivelsene tyder på at nervesystemet
er involvert.
Klekkeprosessen hos kveite
Klekkeprosessen hos kveite synes mer spesialisert enn hos andre fiskearter. Kveiteegg er
blant de størst marine pelagiske fiskeegg som
finnes og embryoet klekker på et svært tidlig
utviklingsstadium, noe som innebærer at
plommesekken er svært stor i forhold til larven.
Denne lite utviklede larven med en enorm
plommesekk kan derfor tenkes å ha spesielle
problemer med å kvitte seg med eggeskallet.
Hos kveite er klekkekjertlene lokalisert i et
smalt belet rundt fremre del av plommesekken
(Helvik et al., 1991a). Ved klekking trekker
bakre del av plommesekken seg sammen slik at
fremre del presses ut mot eggeskallet og dermed
bringer klekkekjertlene i direkte kontakt med
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Fig. 2. Klekkemekanisme hos kveite. Billedserie viser

hvordan kveitelarven bryter seg ut av egget ved klekking
etter en avgrenset nedbrytning av eggeskallet. (Figuren
er hentet fra Helvik et al 1991 og er gjengitt med løyve
fra International Journal of Developmental Biology)

eggeskallet (Helvik et al., 1991b). En oppnår da
en avgrenset deponering av klekkeenzymet og
nedbrytning av eggeskallet i område rett over
klekkekjertlene. Dette resulterer i at eggeskallet
deles i to, lokk og bunn, hvor bunndelen er
området som har ligget fremfor kjertelbeltet.
Det finnes ingen klekkekjertler på ryggen av
larven noe som resulterer i at en smal sektor
forblir intakt. Denne delen hengsler lokket til
bunnen slik at lokket henger fast i bunnen når
larven forlater egget.
Formendringen av plommesekken er med
på å låse larven i posisjon i forhold til åpningen
før klekking, mens den etter nedbrytning er
med på å åpne lokket og presse larven ut av
egget. Rytmiske muskel-kontraksjoner i larvekroppen fører til at larven presses mer og mer
ut av egget til den til slutt er fri. Vekten av

eggeskallet er også med på å dra skallet av larven.
Lokalisering av klekkekjertlene slik at det
dannes et lokk i eggeskallet er svært forskjellig
fra klekking hos andre arter hvor en diffus
plassering av klekkekjertlene resulterer i en
jevn nedbryting av hele eggeskallet. For kveite
er dermed plasseringen av klekkekjertlene av
avgjørende betydning for ut fallet av klekkingen. Kjertlene må vandre og plasseres i en slik
posisjon at lokket/åpningen blir stort nok for
at larven kommer seg ut. Klekkekjertlene dannes halvveis i eggperioden, først som en disk
av celler i fremkant av embryo. Denne samlingen av celler vandrer så utover plommesekken inntil ringen av kjertelceller er lokalisert
90 grader på kroppsaksen. I denne perioden
akkumulerer kjertlene klekkeenzym i korn.
Lys har en kraftig innvirkning på klekkeprosessen og det kan virke som om prosessen
er lysregulert. Både lysets intensitet og spekter
har betydning for hemming. En lysstyrke over
0,1 lux (0,006 mEsr-1m2) har evne til å utsette i ett døgn(Helvik and Walther, 1992). Med
økende lysintensitet utsettes klekketidspunktet
ytterligere. Lys i den blå delen av spekteret er
mest effektivt. Overføres eggene til mørke
oppheves den hemmende effekten av lys og
eggene klekker i løpet av en periode fra 90 –
120 minutter. Lysregulering kan dermed brukes til å synkronisere en egg-gruppe slik at den
klekker innenfor en halv time på et gitt tidspunkt. Studier av stimulert klekking (tilbakeføring til mørke av egg som er lys-hemmet) på
ulike tidspunkt av embryonalutviklingen viser
at evne til å klekke varierer med utviklingsstadium. Før tidspunktet for naturlig klekking er
det umulig å stimulere til klekking (Helvik
and Walther, 1993a). Deretter følger en periode med stadig raskere og mere synkront klekkeforløp med et maksimum 2 dager etter
naturlig klekking, for så å avta. Dersom
embryo holdes mer enn 7 dager inne i egget
etter naturlig klekketidspunkt mister det
evnen til å klekke. Dissekerer en ut slike
embryo finner en at halen har vokst helt rundt
plommesekken og har mistet evnet til å strekke
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seg ut og resulterer i at larven bare svømmer i
ring. Ved klekking er øynene hos kveite bare
en samling av celler i delingsfasen og mangler
fullstendig cellulære strukturer som kan detektere lys (Helvik et al., 1997; Kvenseth et al.,
1996). Pinealorganet (lysfølsomt organ i hjernen) derimot er differensiert før klekking
(Forsell et al., 1997)og inneholder komponenter
(proteiner) som er typisk for en funksjonell
fotoreseptorcelle. En kan derfor tenke seg at
pinealorganet er involvert i lys-reguleringen av
klekking hos kveite.
I tillegg til lys har også kraftig bevegelse
evnen til å utsette klekking (Helvik and Walther,
1993b). Det kan virke som om bevegelsesstresset i seg selv som har hemmende effekt og
ikke økt oksygen tilgang på grunn av bevegelsen. Mangel på oksygen har liten stimulerende
effekt på klekkeprosessen hos kveite. Dette er i
motsetning til mange andre arter. Det faktum
at både lys og bevegelsesstress påvirker klekking
tyder på en kompleks regulering av klekking
som sannsynligvis involverer det sentrale nervesystemet.
Forurensning
Tungmetaller som sink og kopper har vist seg
å ha en hemmende effekt på klekkeprosessen
(Ski et al 1999). Konsentrasjoner av sink
mellom 0,5 – 2,5 mg/liter fører til en fullstendig hemming. Foruten en langvarig effekt på
normal embryonalutvikling kan disse tungmetallene også ha en akutt effekt direkte på selve
klekkemekanismen, både hva gjelder fristelsen
av klekkeenzym og enzymatisk aktivitet. En
bør derfor være forsiktig med bruk av sinkanoder i forbindelse med klekkeriets sjøvannsforsyning.
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Bruk av lys regulert klekking i
oppdrett
Lys har med stort hell blitt brukt i oppdrett av
kveite for å styre og synkronisere klekkeprosessen. En oppnår dermed å ha kontroll over tidspunktet eggene klekker. Siden embryonalutviklingen fortsetter inne i egget bør ikke klekketidspunktet utsettes mere en 1-2 dager etter
naturlig klekketidspunkt. Fordelen med synkron
klekking er at alle eggeskallene blir fraskilt
innenfor en kort periode og kan dermed lettere
fjernes for å unngå at de skaper grobunn for
bakterier i lagringsfasen for plommesekklarver.
På den andre side er det vist at lyseksponering i
eggfasen hos kveite fører til tyngre egg (se
kapittel 3) noe som kan skape problemer i
gjennomstrøms inkubatorer.

1)

2)

3)

4)

Fig. 3. Hemmende effekt av lys på klekking. Kveite egg

inkubert i mørke (1) og i kontinuerlig lys fra dag 7 (2) og
dag 13 (3) etter befruktning. På dag 15 ble egg fra lysgruppen tilbakeført til mørke (4) og eggene klekket i 90120 minutter. (For detaljer se Helvik og Walter 1992)
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