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Life history trade-offs

Het leven in de natuur kent vele uitdagingen omdat de eerste levensbehoeften, zoals
voedsel en water vaak in beperkte mate aanwezig zijn. Organismen hebben deze
bronnen nodig voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten (voortplanting, groei,
immuunactiviteit). Echter, deze bronnen niet overvloedig aanwezig zijn, moet worden
afgewogen voor welke lichaamsfunctie of activiteit de bronnen het best gebruikt kunnen
worden. Immers, de inzet van een bron voor het ene doel gaat vaak ten koste van een
ander doel. Deze ‘trade-off ’ vormt de basis voor de ‘life history theorie’. De life history
van een organisme verwijst naar de reeks van flexibele kenmerken (fysiologie, anatomie
en gedrag) dat het organisme vertoont in zijn natuurlijke omgeving. Het organisme moet
deze kenmerken voortdurend kunnen aanpassen, omdat de omgeving waarin het leeft
vaak veranderlijk en onvoorspelbaar is.

Ook kan de uitdrukking van een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld metabolisme,
immuunactiviteit, hormoonspiegel) gunstig zijn in de ene situatie, maar ongunstig in de
andere. Volgens de theorie zal een organisme dus altijd moeten proberen om op een
dusdanig optimale manier te reageren dat zijn fitness (de optelling van de totale voort-
planting over het leven en dus het aantal genen dat het voortbrengt aan volgende gene-
raties) maximaal is. Bijvoorbeeld, het produceren en opvoeden van nakomelingen is een
intensieve activiteit die veel bronnen kost, wat ten koste kan gaan van andere functies
zoals immuunactiviteit en hiermee het kwaliteitsbehoud van het eigen lichaam. Als het
organisme zwak is, of als er te weinig bronnen aanwezig zijn in de natuur, is het daarom
niet altijd ideaal om zoveel mogelijk te reproduceren (trade-off tussen nakomelingen en
behoud van lichaamskwaliteit). 

Fysiologische processen zijn vaak de drijfveer van dergelijke trade-offs. Kennis over
deze processen breidt zich steeds verder uit: waar men zich qua onderzoek eerst voorna-
melijk richtte op energie als uitwisselbare bron tussen lichaamsfuncties of activiteiten,
worden nu ook andere fysiologische mechanismen verkend, zoals bijvoorbeeld hormonen.
Recentelijk is er onder ecologen steeds meer aandacht voor nog een fysiologisch mecha-
nisme dat een vermoedelijke rol speelt bij life history trade-offs, namelijk oxidatieve
stress. 

Oxidatieve stress: de balans tussen oxidanten en antioxidanten

Organismen worden voortdurend blootgesteld aan vrije zuurstofradicalen (oxidanten).
Deze kunnen voortkomen uit externe bronnen (luchtvervuiling, UV-straling), maar ze
worden voornamelijk in het eigen lichaam geproduceerd als bijproduct van het metabo-
lisme. Hierbij wordt zuurstof gebruikt in het omzettingsproces van brandstoffen (uit
voedsel) naar energie. Onder normale omstandigheden wordt alleen een klein aandeel
van de zuurstof omgezet in oxidanten. Deze oxidanten spelen een essentiele rol in een
aantal biologische processen, zoals de communicatie tussen cellen en de opruiming van
ziektekiemen. Echter, doordat deze oxidanten zeer onstabiel en reactief zijn, kunnen ze
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ongewilde reactieketens veroorzaken waarbij ze binden aan lichaamsmoleculen zoals
eiwitten, lipiden en DNA. Hierdoor wordt de structuur en het functioneren van deze
moleculen aangetast. De opeenstapeling van dergelijke oxidatieve schade in de loop van
de tijd, ligt vermoedelijk ten grondslag aan tal van ziektes zoals hart- en vaatziekten,
neurologische aandoeningen en diabetes. 

Oxidatieve aantasting van het DNA kan leiden tot mutaties (fusie en uitwisseling van
de uiteinden van chromosomen), veranderingen in signaaloverdracht en functieverlies
van componenten die door het DNA gecodeerd worden. Oxidatieve schade kan ook het
proces van lengteverlies van de telomeren versnellen. Telomeren zijn stukken van enkel-
strengs, niet-coderend DNA, die de uiteinden van de chromosomen beschermen tegen
mutaties. Met elke celdeling worden deze ‘beschermkappen’ korter, maar reactie met
oxidanten kan dit proces versnellen. De telomeren verliezen hun beschermende werking
als ze zodanig zijn ingekort dat het functionele DNA van het chromosoom blootligt. Als
dit gebeurt kan er een onomkeerbaar proces van ‘senescence’ intreden: de cel blijft meta-
bolisch actief maar de celdeling stopt, om zo de ontwikkeling van mutaties en kanker te
voorkomen. Dit proces gaat samen met een functieverlies van de cel en ligt ten grond-
slag aan veroudering van cellen en weefsels.  

Om de kwalijke gevolgen van oxidatieve schade te bestrijden, wordt er door het
lichaam een bataljon van interne en externe componenten (vitaminen, enzymen,
eiwitten) ingezet, die dienen als antioxidantbarrière. Dit verdedigingsmechanisme is in
staat om de oxidant-kettingreactie te vertragen door de oxidanten te neutraliseren (zie
Box A). Het aanwenden van dit mechanisme heeft ook een keerzijde: de bestanddelen
die de barrière vormen, kunnen namelijk niet worden gebruikt voor andere functies of
activiteiten en dus is er een trade-off. Organismen worden voortdurend gedwongen om
de oxidatieve balans te behouden: bescherming tegen de productie van schadelijke
oxidanten is van belang, maar de verdediging brengt kosten met zich mee. Als de
oxidant-productie groter is dan de antioxidantbarrière kan neutraliseren (en het tempo
van oxidatieve schadevorming oploopt), spreken we van oxidatieve stress.  

Bronnen van oxidatieve stress

De oxidatieve balans (of oxidatieve status) kan door een groot aantal factoren beïnvloed
worden. Drie belangrijke processen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van
oxidatieve stress zijn fysieke/metabolische activiteit, immuunactiviteit en reproductie. Bij
verhoogde fysieke (en dus metabolische) activiteit wordt meer zuurstof verbruikt, dat
kan leiden tot de productie van meer oxidanten. Hoewel er aanpassingsmechanismen
zijn waardoor het organisme deze oxidant-productie kan inperken, bestaat er over het
algemeen een positief verband tussen fysieke activiteit en oxidant-generatie. Ook de acti-
vatie van het immuunsysteem leidt tot een verhoogde metabolische activiteit en hiermee
tot hetzelfde oxidatieve effect. Bovendien produceren sommige celtypes die actief zijn
binnen het immuunsysteem, zelf ook oxidanten om ziektekiemen op te ruimen. Deze
oxidanten zijn niet-specifiek en kunnen daarom ook met de eigen, gezonde lichaamsmo-
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leculen  reageren. De generatie van oxidanten wordt daarom ook wel gezien als één van
de kosten van een immuunreactie. Voortplanting kan ook leiden tot verhoogde oxida-
tieve stress. Verhoogde lichaamsactiviteit (bijv. door het bouwen van een nest of het
voeren van jongen) kan ook oxidanten genereren via verhoogd metabolisme. Ook vergt
de productie van eieren of sperma componenten die anders ingezet hadden kunnen
worden in de antioxidantbarrière. Het is dus uiterst belangrijk dat een organisme zijn
activiteiten afstemt op de bronnen die intern of extern aanwezig zijn, om de balans
tussen oxidantproductie en antioxidantbescherming te behouden. 

De Seychellenzanger als modelsysteem

Het doel van deze studie in de vrije natuur is om meer kennis te krijgen over de
patronen van variatie in oxidatieve balans en fysiologie en hoe deze patronen zich  rela-
teren tot de fitness van individuen. Dit proefschrift is voornamelijk gebaseerd op onder-
zoek aan de Seychellenzanger. Deze kleine zangvogel komt alleen voor op een paar
kleine eilandjes van de Seychellen-eilandengroep in de Indische Oceaan. In de eerste
helft van de vorige eeuw was de soort bijna uitgestorven als gevolg van habitatvernieti-
ging (door de aanleg van kokospalmplantages) en door de introductie van katten en
ratten. De totale wereldpopulatie bestond nog maar uit zo’n 30 individuen op het
eilandje Cousin (29 ha). De aankoop van Cousin door BirdLife International betekende
de redding van de soort. Als gevolg van het herstel van het habitat en de uitroeiing van
de ratten en katten, groeide de populatie uit tot een stabiel aantal van 320 individuen in
1982. Om de kwetsbaarheid van deze ene populatie te verkleinen, werd besloten om de
vogel ook op andere eilanden te (her)introduceren door middel van translokaties. Onder
leiding van o.a. de lokale natuurbeschermingsorganisatie Nature Seychelles werden er
tot op heden drie nieuwe populaties gesticht op de eilanden Aride (68 ha, 1988),
Cousine (26 ha, 1990) en Denis (144 ha, 2004). Dankzij het succes van deze aanpak
bestaat de wereldpopulatie van Seychellenzangers nu uit zo’n 2900 tot 3000 individuen.
Als met de stichting van een vijfde populatie (zie Box D) een totale populatie van meer
dan 5000 vogels kan worden bereikt, kan de status van de Seychellenzanger op de inter-
nationale rode lijst van bedreigde soorten (IUCN) verder worden teruggebracht van
‘kwetsbaar’ (vulnerable) naar ‘gevoelig’ (near threatened).

De Seychellenzanger is een langlevende vogel die wel 21 jaar oud kan worden
(gemiddelde leefijd is zo’n 5,5 jaar). De soort is territoriaal en groepen bestaan uit zo’n 2
tot 6 vogels. Individuen bewonen hetzelfde territorium gedurende het hele jaar, vaak
zelfs voor het leven. Op Cousin hebben de Seychellenzangers een coöperatief broed-
systeem ontwikkeld. Na het habitatherstel groeide de populatie dusdanig, dat het eiland
vol raakte en dat de broedmogelijkheden voor jonge vogels in een eigen territorium
nagenoeg op waren. Jongen worden hierdoor gedwongen om op het territorium van de
ouders te blijven als subordinate (ondergeschikte) vogels. Een deel van deze subordinate
vogels ontwikkelt zich tot helpers, die de dominante vogels helpen bij het opvoeden van
volgende nakomelingen. Andere subordinate vogels helpen niet (non-helpers). De popu-
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latie op Cousin wordt al sinds 1985 bestudeerd, eerst door Prof. Jan Komdeur en later
ook door Dr. David Richardson, AIO’s en studenten. Sinds 1997 worden vrijwel alle
vogels geringd, waardoor ze individueel zijn te herkennen. Ook worden bloedmonsters
afgenomen om het geslacht en verwantschappen te bepalen.

Veel vragen binnen de ecologie kunnen alleen worden beantwoord met behulp van
gegevens die zijn verzameld over meerdere generaties en die zijn gebaseerd op herken-
bare individuen waarvoor veel achtergrondinformatie beschikbaar is. Omdat de Seychel-
lenzanger op Cousin al zo lang intensief wordt bestudeerd, vormt de populatie een goed
modelsysteem om verbanden tussen variabelen als o.a. oxidatieve status en fitness te
onderzoeken. Cousin vormt daarnaast een gesloten populatie omdat de vogels niet naar
andere eilanden vliegen en bovendien zijn er geen predatoren aanwezig die op volwassen
vogels jagen. Dit maakt de berekening van de  overlevingskans of het broedsucces (beide
zijn componenten van fitness) van een individu relatief gemakkelijk. Ook zijn individuen
over lange tijd te volgen en kan de studie worden gebaseerd op herhaalde waarnemingen
verkregen van hetzelfde individu. Nadelen van het werken met de Seychellenzanger
berusten vooral op het feit dat het nog steeds een kwetsbare soort is. Experimentele
manipulaties zijn hierdoor niet mogelijk of wenselijk en studies kunnen geen uitspraak
doen over oorzaak en gevolg. Ook kan maar een beperkt aantal labtesten worden uitge-
voerd, omdat slechts een klein bloedmonster van deze kleine vogel kan worden genomen.

De belangrijkste bevindingen

In deze studie is de oxidatieve status in het bloedplasma van individuen bepaald door
middel van twee labtesten. Enerzijds heb ik de oxidantniveaus gemeten (ROMs, Reactive
Oxygen Metabolites) en anderzijds het vermogen van de antioxidantbarrière (OXY).   

In de eerste hoofdstukken van dit proefschrift heb ik onderzocht hoe omgevingsfac-
toren verband houden met de oxidatieve status in de Seychellenzanger. Een aantal varia-
belen bleek in verband te staan met de oxidatieve status van de vogels. Zo vond ik in
Hoofdstuk 2 dat de voedselrijkdom in het territorium van belang is voor de oxidatieve
status. Bij slechte voedselomstandigheden in het territorium had een individu een hogere
mate van oxidatieve stress dan tijdens betere omstandigheden. Deze toegenomen oxida-
tieve stress kwam voort uit oxidantniveaus (ROMs), die verhoogd waren in combinatie
met antioxidantniveaus die niet evenredig waren gestegen. De verhoogde ROMs zouden
kunnen zijn ontstaan uit de grotere fysieke activiteit die de vogel moet investeren om
zijn dagelijkse portie voedsel te vinden. De bevindingen in deze studie zijn gebaseerd op
herhaaldelijke metingen van individuen, waarvan de territoriumkwaliteit per meting
verschilde. Dat veranderingen in territoriumkwaliteit binnen eenzelfde individu ook
werden gereflecteerd als veranderingen in oxidatieve status, geeft aan dat oxidatieve
stress een veranderlijk mechanisme is dat kan worden beïnvloed door veranderingen in
de omgeving en door de beschikbaarheid van bronnen.  

Het tijdstip op de dag waarop de meting plaatsvond bleek ook belangrijk: later op de
dag vond ik hogere niveaus zowel in oxidanten als in antioxidanten. Dergelijke
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dagritmes zijn al eerder gevonden in andere studies. De productie van oxidanten loopt
op gedurende de dag, vermoedelijk als gevolg van fysieke activiteit. Doordat dit ritme
zich elke dag herhaalt, zou het lichaam zich kunnen hebben aangepast door de antioxi-
dantniveaus ter compensatie te verhogen. Verder vond ik interactie-effecten tussen het
geslacht, broedstadium en sociale status (dominant, helper of non-helper), zowel voor
ROMs als OXY. Dit suggereert dat individuele verschillen in de controle van de oxidatieve
balans kunnen worden beïnvloed door deze factoren.   

In Hoofdstuk 3 heb ik deze verbanden tussen oxidatieve status en geslacht, broedsta-
dium en sociale status nader onderzocht en heb ik ook bekeken welke rol lichaamscon-
ditie hierbij speelt. Helpgedrag van subordinate vogels bleek gerelateerd te zijn met
achteruitgang in lichaamsconditie (gemeten als lichaamsgewicht, gecorrigeerd voor de
grootte van de vogel). Vooral bij vrouwtjes was er een indicatie dat de kans op het
vertoon van helpgedrag tijdens het broedseizoen hoger is bij een betere lichaamsconditie
en een betere oxidatieve status voor aanvang van broeden. Er wordt mogelijk dus alleen
overgegaan tot helpen als de conditie en oxidatieve status het toelaten. In reproduce-
rende vrouwtjes (dominanten en helpers) vond ik ook nog een aanzienlijke verhoging in
antioxidantcapaciteit in de weken voor de eileg. Dit kan worden gezien als een teken
voor een verandering in de reproductieve staat van het lichaam. Aangezien het antioxi-
dantniveau na eileg direct daalde, kan het mogelijk een strategie van de moeder zijn om
antioxidanten via het ei door te geven aan de jongen om ze te versterken. 

Na de eerste drie hoofdstukken volgt een gedeelte dat zich verdiept in het verband
tussen immuunactiviteit en de oxidatieve balans. Dat de oxidatieve balans zeer verander-
lijk is, wordt wederom aangetoond in Hoofdstuk 4 en Box C, die een experiment met rots-
duiven (Columba livia) in gevangenschap beschrijven waarin de oxidatieve gevolgen van
een immuunrespons worden onderzocht. De resultaten kunnen hulp bieden bij de interpre-
tatie van resultaten die zijn verkregen in het wild. We hebben eerst de immuuncapaciteit
verhoogd aan de hand van een voedingssupplement en daarna een immuunrespons opge-
wekt, om de gevolgen voor oxidatieve status te bestuderen. De immuunrespons veroor-
zaakte in alle vogels een sterke toename in ROMs, maar niet in OXY. Mogelijk was de
immuunactivatie te acuut voor het lichaam om antioxidanten beschikbaar te maken voor
de opvang van de ROMs. De groep duiven waarvan de immuunstatus was bevorderd,
vertoonde een sterkere immuunreactie en een grotere stijging in ROMs, wat suggereert
dat een sterker immuunsysteem ook sterkere oxidatieve gevolgen met zich meebrengt. 

Door het verband te bestuderen tussen malaria-infectie en oxidatieve status in de
Seychellenzanger (Hoofdstuk 5), onderzochten we of zulke verbanden ook zichtbaar zijn
in het wild. Het is bekend dat malaria-infectie tot verhoging van immuunactiviteit kan
leiden, met als mogelijk gevolg een toename in oxidatieve stress. Bij de Seychellenzanger
vond ik dat malaria-infectie positief was gerelateerd aan oxidatieve stress, maar dit
verband werd beïnvloed door de fase van de broedcyclus waarin de vogels zich bevonden.
Malaria-geïnfecteerde vogels hadden hogere ROM niveaus dan niet-geïnfecteerde vogels,
maar alleen tijdens het voeren van de jongen. Deze broedfase wordt door het voortdu-
rend af- en aanvliegen gezien als het meest energie-intensief. OXY tijdens deze broedfase
was lager dan in de voorgaande broedfases en verschilde niet tussen de wel- of niet-geïn-
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fecteerde vogels. De werkdruk (en verhoogd metabolisme) lijkt de oxidatieve effecten van
malaria-infectie te versterken. Dit past in het beeld van ander onderzoek, waaruit blijkt
dat werkdruk of stress de intensiviteit van de malaria-infectie kan verhogen. 

Verhoogde oxidatieve stress kan mogelijk ook een gevolg zijn van agressief gedrag.
Dit hebben we onderzocht bij de White’s skink (Egernia whitii) in Hoofdstuk 6. Agressief
gedrag, dat voornamelijk wordt gereguleerd door het hormoon testosteron, kan een stij-
ging in het metabolisme, zuurstofverbruik en dus oxidantproductie teweegbrengen. We
vonden een positief verband tussen agressief gedrag en antioxidantcapaciteit (OXY) in
mannetjes, maar niet in vrouwtjes. Verhoogd agressief gedrag in mannetjes zou kunnen
resulteren in een oxidantverhoging, die wordt gevolgd door een compenserende toename
in het antioxidant-verdedigingsmechanisme. Dat er geen verhoging in de ROMs te zien
was, kan komen doordat het antioxidantniveau hoog genoeg was om de schade op te
vangen en zo de oxidatieve balans in evenwicht te houden. We vonden geen verband
tussen testosteronniveau en oxidatieve parameters. 

In Hoofdstuk 7 hebben we de relatie tussen oxidatieve status en fitness (gemeten als
overleving naar het volgende jaar en als reproductief succes) bestudeerd bij de Seychel-
lenzanger. Eerder onderzoek – voornamelijk bij dieren in gevangenschap – suggereert
dat zowel directe oxidatieve schade en de investering van bronnen in antioxidantverde-
diging kunnen leiden tot een vermindering van de fitness (te zien als een slechtere voort-
planting en verlaagde overlevingskansen). In het hoofdstuk wordt een overzicht gegeven
van studies die fitness-verbanden van oxidatieve status hebben onderzocht. Het blijkt dat
de resultaten niet altijd eenduidig zijn. In ons onderzoek konden wij geen oxidatieve
status-gerelateerde verbanden aantonen, noch voor reproductief succes, noch voor over-
levingskansen. We bespreken waardoor dit zou kunnen komen. Bijvoorbeeld, verschillen
tussen soorten in leefstrategie (een lang of kort leven), kan misschien van groot belang
zijn voor de manier waarop een dier omgaat met het in evenwicht houden van de oxida-
tieve balans. Voor een kortlevende soort (of een soort met hoge predatiekans) is het
mogelijk veel balangrijker om bronnen te investeren in een snelle voortplanting dan in
het antioxidantmechanisme om verouderingseffecten tegen te gaan. Het kan ook zijn dat
het investeren van bronnen in het antioxidantmechanisme minder kostbaar is dan
gedacht, of dat we geen verband vinden omdat andere factoren (bijvoorbeeld zware
regenval) het nestsucces in een veel grotere mate beïnvloeden. Daarnaast hebben we te
maken met een tal van methodologische onzekerheden (bijv. het type labtest, de bereke-
ning van het oxidatieve stressniveau uit de oxidant- en antioxidantcomponent, in
hoeverre concentraties in bloed representatief zijn voor het hele lichaam, de betekenis
van momentopnames, het verschil tussen resultaten verkregen in het lab en in het wild,
en dergelijke), die interpretatie van de resultaten bemoeilijken. 

Conclusies

Uit onze studie blijkt dat er in de natuur vele ecologische variabelen zijn die hun uitwer-
king kunnen hebben op de oxidatieve status van een individu. Het is belangrijk om eerst
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deze variabelen te identificeren, alvorens uitspraken te doen over de invloed van oxida-
tieve stress op componenten van fitness. In deze studie vonden wij geen verbanden
tussen oxidatieve status en fitness. Er zijn verschillende inzichtelijke en praktische
kwesties die het vinden van fitness-verbanden kunnen bemoeilijken. Het kan ook zijn dat
oxidatieve stress een minder grote rol speelt in het bepalen van life-history-strategieën
dan wordt aangenomen. In deze relatief nieuwe tak van onderzoek binnen de ecologie is
het mijns inziens nog te vroeg om conclusies te trekken over de rol van oxidatieve status
bij fitness-gerelateerde trade-offs in het wild. Eerst moet vanuit natuurlijke systemen in
het wild meer informatie worden verkregen over hoe variatie in oxidatieve status
verband houdt met ecologische variabelen en individuele verschillen en hoe oxidatieve
status het best kan worden gemeten. Pas dan kan aan de hand van een meta-analyse, die
rekening houdt met deze invloeden, worden bekeken wat voor een rol de handhaving
van oxidatieve balans speelt voor fitness-gerelateerde trade-offs. Bovendien is kennis
over deze invloeden is niet alleen van belang voor ecologisch onderzoek, het kan ook
van grote waarde zijn in het onderzoek naar de effecten van oxidatieve stress op de
gezondheid van de mens.
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