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Fenotypische plasticiteit wordt gedefinieerd als het vermogen van een genotype om 

verschillende fenotypen te produceren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. 

Fenotypische plasticiteit stelt individuen in staat zich snel aan te passen aan 

veranderende omgevingen en kan zelfs onderhevig zijn aan natuurlijke selectie. Parental 

effects zijn een vorm van fenotypische plasticiteit, waarbij het fenotype van de ouders 

het fenotype van het nageslacht beïnvloedt. Ouderlijke effecten zijn wijdverbreid in veel 

taxa en kunnen adaptief zijn. Hoewel beide ouders ouderlijke effecten kunnen 

uitoefenen, heeft de meeste literatuur zich tot nu toe gericht op de invloed van de moeder 

op het fenotype van het nageslacht, d.w.z. maternale effecten. 

Maternale hormonen zijn een mogelijke route voor maternale effecten en hebben de 

afgelopen 20 jaar steeds meer aandacht gekregen. Tot nu toe heeft het meeste onderzoek 

naar maternale hormonen zich gericht op steroïde hormonen: androgenen en 

glucocorticoïden. Er is nu voldoende bewijs dat hormonen van maternale oorsprong het 

fenotype van nakomelingen kunnen beïnvloeden. Andere hormonen, zoals 

schildklierhormonen, zijn wijdverbreid over het hoofd gezien in de context van 

hormoongemedieerde maternale effecten. Schildklierhormonen (TH's) zijn cruciale 

hormonen die een belangrijke rol spelen bij gewervelde dieren (bijv. embryonale 

ontwikkeling, juveniele groei, metabolisme en voortplanting) en bij ongewervelde dieren 

(meestal bij groei en metamorfose). TH-productie door de schildklier bestaat 

voornamelijk uit T4, het prohormoon, dat vervolgens in de weefsels wordt omgezet in 

T3, de actieve vorm. T3 wordt als de meest actieve vorm beschouwd omdat het zich met 

een grotere affiniteit aan TH-receptoren bindt. Jodium is een sleutelcomponent van de 

TH-productie die niet door een organisme kan worden gesynthetiseerd en daarom in het 

milieu moet worden aangetroffen. Dit maakt THs interessante kandidaten om te 

onderzoeken of maternale hormoonafzetting kostbaar kan zijn voor de moeders. 

Oviparous soorten zoals vogels zijn goede modellen om maternale hormonen te 

bestuderen, aangezien embryo's zich ontwikkelen in een afgesloten compartiment en 

tijdens hun ontwikkeling uitsluitend afhankelijk zijn van maternale signalen. Bovendien 

maakt het gemakkelijker om dooierhormonen te meten en te manipuleren, onafhankelijk 

van de fysiologie van de moeder. 

In mijn scriptie heb ik mij gericht op het beantwoorden van een aantal vragen over de 

oorzaken en gevolgen van variatie in maternale TH's in vogeleieren. Ik heb onderzocht 

of (i) jodium de productie van TH en de overdracht naar de dooier kan beperken; (ii) 

moeders zijn in staat om dooier-TH-afzetting onafhankelijk van hun circulerende TH's 

te reguleren; (iii) prenatale TH's kunnen zowel langdurige als kortetermijneffecten 

hebben op het nageslacht; en (iv) prenatale TH's kunnen contextafhankelijke effecten 

hebben. Ik ontdekte dat (i) de beschikbaarheid van jodium de eierproductie bij sommige 

vrouwtjes kan beperken; (ii) vrouwtjes zijn mogelijk niet in staat om dooier-TH-afzetting 

onafhankelijk van de circulatieniveaus te reguleren; (iii) prenatale TH's lijken geen 

langetermijneffecten te hebben, terwijl kortetermijneffecten inconsistent lijken met 
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eerdere vergelijkbare onderzoeken; (iv) prenatale TH's lijken geen interactie te hebben 

met de omgevingstemperatuur tijdens de nestfase. 

Over het algemeen werpt mijn proefschrift licht op een cruciaal hormonaal signaal dat 

weinig aandacht heeft gekregen in de context van maternale hormonen. Het zou 

toekomstig onderzoek naar prenatale TH's moeten stimuleren dat essentiële vragen zou 

aanpakken, zoals de mogelijke adaptieve waarde van variatie in prenatale TH's of de 

embryonale respons op deze maternale signalering. 
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