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SAMENVATTING 

Een reden om een huisdier te doen vermageren is vaak obesitas. Om met de gezondheidsproblemen 

geassocieerd met overgewicht af te rekenen, is een daling van het lichaamsgewicht essentieel. Een 

toename van vetmassa gaat steeds gepaard met een groot risico op metabole afwijkingen zoals 

insulineresistentie, mesenterische lipoma’s, diabetes mellitus en hyperlipemie. De vetdepots hebben 

een belangrijke endocriene functie in het lichaam. Het verzadigingshormoon leptine kan zijn werking 

niet voldoende uitoefenen ten gevolge van de leptineresistentie die optreedt bij overgewicht. 

Adiponectine wordt minder geproduceerd in deze toestand. Het gevolg is dat lipolyse in belangrijke 

mate onderdrukt wordt. Het hormoon gevoelige lipase (HSL) heeft algemeen gezien een hoge 

activiteit bij vasten, terwijl lipoproteïne lipase een hoge activiteit heeft bij vetaanzet.  

Een volumetoename van vet betekent voor elke adipocyt een vergroting van het celvolume, een 

toename van het aantal adipocyten en een verminderde bloedvoorziening voor perifeer gelegen 

vetcellen. Het hypertrofische vetweefsel trekt ontstekingscellen aan die een ontstekingsproces 

initiëren. De circulerende vrije vetzuren dragen bij tot de systemische ontsteking. Deze chronische 

ontstekingstoestand is nefast voor de insulinegevoeligheid in het lichaam. Om dit proces om te keren, 

is het van belang de hoeveelheid macrofagen in het vetweefsel te verminderen. Langdurige 

calorierestrictie gecombineerd met meer fysieke activiteit is een bewezen methode hiervoor. 

Drastische calorierestrictie die men korte tijd aanhoudt verhoogt net tijdelijk de hoeveelheid 

ontstekingscellen in het vetweefsel. 

 

Trefwoorden: Calorierestrictie – Insulineresistentie – Obesitas – Paard – Vetcelmetabolisme 
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INLEIDING 

Deze literatuurstudie handelt over gewichtsverlies bij paarden. De invloed op het vetcelmetabolisme 

wordt bestudeerd evenals het effect van de snelheid van vermageren op dit metabolisme. 

Met deze kennis kunnen dierenartsen de eigenaars de meest efficiënte methode van gewichtsverlies 

aanleren. Een paard met een ideal lichaamsgewicht heeft minder risico op het ontwikkelen van 

metabole ziekten. Daartoe wordt eerst de problematiek van overgewicht of obesitas bij paarden 

besproken. De rol van het equine metabool syndroom (EMS) in de obesitasproblematiek, waarover 

vele studies zijn gedaan, wordt eveneens behandelt. 

Essentieel voor deze studie is de kennis over de opbouw van het vetweefsel, en verdere kennis 

specifiek over het metabolisme van de vetcel. Die informatie leidt ons naar begrip over de ontsteking 

in het vetweefsel die optreedt bij obesitas maar eveneens bij snel vermageren.  

Onderzoek naar behandelingsmethoden voor humane diabetes mellitus type 2 heeft veel informatie 

opgeleverd over de adipokines. In het kader van de preventie van hoefbevangenheid bij het paard is 

de pathogenese van insulineresistentie in de belangstelling gekomen. De problematiek rond 

hyperlipemie bij pony’s heeft het onderzoek naar de werking van de lipasen gestimuleerd. Deze 

enzymen zijn mogelijks belangrijke aangrijpingspunten in de medicamenteuze behandeling. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. OBESITASPROBLEMATIEK 

1.1. BESCHRIJVING 

Obesitas is een voedingstoestand waarbij het vetgehalte in het lichaam zodanig hoog is dat de 

gezondheid van het dier in gedrang komt. 

Bij dieren wordt de hoeveelheid subcutaan vet geschat aan de hand van de Body Conditie Score 

(BCS). De BCS reikt van 1 tot 9, waarbij een BCS tussen 7 en 9 staat voor obesitas (Henneke et 

al.,1983). Een ander puntensysteem wordt soms gebruikt voor paarden, maar meer voor andere 

diersoorten. Dit systeem reikt van 1 tot 5. Obese dieren krijgen een score van 5 (Carroll en 

Huntington, 1988). Volgens sommige auteurs is het meten van het percentage lichaamsvet een goede 

aanvulling aan de BCS. Wanneer het vetgehalte hoger is dan 15% wordt het paard als obees 

beschouwd (Vick et al., 2007). 

Recent werd de Cresty Neck Score (CNS) ontwikkeld, 

die een schaalverdeling heeft van 0 tot 5. Hierbij is een 

score van 1 à 2 normaal. Dit puntensysteem geeft een 

betere indicatie over de regionale vetafzetting die 

predisponeert voor metabole aandoeningen (Carter et 

al., 2008). 

 

Fig. 1 Illustratie van de verschillende cresty neck 

scores (Uit Carter et al., 2008). 

1.2. VOORKOMEN  

Obesitas komt net als bij mensen steeds meer voor bij 

gezelschapsdieren, inclusief het paard. Slechts 

occasioneel is het overgewicht te wijten aan een endocriene aandoening zoals Cushing’s disease en 

hypothyroïdie (Quinn et al., 2006). De oorzaak van de obesitas ligt meestal niet bij het dier zelf, maar 

is vaak te zoeken bij de eigenaar of verzorger. Een groot aantal paarden wordt continu op een weide 

gehouden, zonder extra arbeid te verrichten. De eigenaar overschat vaak de energiebehoefte van het 

paard. Krachtvoer is niet nodig in het dieet van het paard tenzij er arbeid mee wordt verricht en bij 

verhoogde behoeftes zoals tijdens de dracht en lactatie. Want krachtvoer bevat vaak veel graan, dat 

een hoge glycemische index heeft. Dit betekent dat de glucose en de insuline in het bloed een hoge 

concentratie aanhouden.  

Indien grashooi inbegrepen is in het voeder, is het meestal van te goede kwaliteit. Hooi dat een lage 

energiewaarde heeft, zou beter gediend zijn bij een verminderde dagelijkse activiteit. Niet onbelangrijk 

is de gewoonte van eigenaars om hun dieren te belonen. Die beloningen zijn vaak zeer smakelijk en 

energierijk. De energiewaarde van die beloningen kan men beter aftrekken van de dagelijkse 
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energiebehoefte.  

Obesitas is echter ook een multifactoriële aandoening, waarbij genetische invloeden eveneens een rol 

spelen. Men heeft een verklaring hiervoor gevonden in het ‘thrifty gene’. Het paard, maar voornamelijk 

de pony, zou door een overlevingsstrategie in de genen over een energiemetabolisme beschikken dat 

de aanzet van lichaamsgewicht bevoordeelt (Radin et al., 2009).  

In de Verenigde Staten heeft men de prevalentie van obesitas bij paarden onderzocht: 19% kampte 

met obesitas en 32% had overgewicht (Tatcher et al., 2008). In het Verenigd Koninkrijk zou de 

prevalentie van obesitas zelfs oplopen tot 45% (Wyse et al., 2008). 

Volgens een nederlandse studie hebben 57% van de paarden in Nederland overgewicht en kampt 7%  

met obesitas. Van de onderzochte dieren met overgewicht had 70% ook een te hoge CNS.  

 

Fig. 2 Overgewicht in regio’s van Nederland (uit Paarden Kennis Centrum, 2010) 

1.3. GEVOLGEN 

De gevolgen van overgewicht bij paardachtigen zijn ernstig. Zo zijn inspanningsintolerantie, een 

inefficiënte thermoregulatie, een verstoorde reproductie cyclus en een groot risico op benigne lipoma 

vorming beschreven (Johnson et al., 2009). 

Er werd recent aangetoond dat obesitas vaak verband houdt met insulineresistentie. Hierdoor kan een 

scala aan andere gevolgen toegeschreven worden aan een te hoge BCS. Insulineresistentie wordt 

namelijk beschreven als belangrijke factor in de pathogenese van laminitis, osteochondrose, diabetes 

mellitus, hypofysaire pars intermedia dysfunctie, hyperlipemie en endotoxemie (Johnson et al., 2009). 

Een gevolg van de toegenomen vetmassa is de verhoogde hoeveelheid circulerende vrije vetzuren in 

het lichaam. De vrije vetzuren werken inhiberend op de gevoeligheid voor insuline, en zijn 

proinflammatoir door hun interactie met Toll-like receptoren. Obesitas wordt dus onderkent als 

chronische ontstekingstoestand. 

Door obesitas wordt de regeling van de secreties in het vetweefsel verstoord. Men heeft aangetoond 

dat monocyten uit het beenmerg meer gerekruteerd worden als respons op de vrijstelling van 

chemokines (Geor en Frank, 2009). Het aantal macrofagen in het weefsel stijgt hierdoor, zodat de 

productie van proinflammatoire adipokines toeneemt. Deze adipokines verlagen de gevoeligheid voor 
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insuline, induceren oxidatieve stress en stimuleren het endotheel om meer endotheline te produceren, 

en minder stikstof oxide (NO). Dit induceert een vasoconstrictie. 

Insulineresistentie en obesitas zijn erkende oorzaken van laminitis bij paarden en pony’s. De ziekte 

wordt daarom soms gecategoriseerd als prelaminitic metabolic syndrome (PLMS) (Geor en Frank, 

2009). Een theorie hiervoor is dat insulineresistentie vasculaire stoornissen veroorzaakt in de hoef die 

de laminae gevoeliger maken voor trauma wanneer ze blootgesteld worden aan andere risicofactoren. 

Hoge gehaltes aan insuline kunnen aanleiding geven tot een thrombocytenactivatie en leukocyten 

adhesie aan de vaatwand. De hypertensie uitgelokt door de metabole ziekte speelt ook een rol in de 

pathofysiologie. Een andere theorie die obesitas en laminits associeert, legt de oorzaak bij de 

chronische ontsteking die optreedt bij obesitas, waarbij de laminae ischemie ondergaan door 

vasoconstrictie in de bloedvaten van de hoef (Johnson, 2002). Ook zouden de chronische metabole 

aandoeningen geassocieerd met obesitas, zoals insulineresistentie en cushing’s disease, zorgen voor 

meer activatie van cortisol in de bloedvaten van de hoef.  

 

2. OPBOUW VETWEEFSEL 

2.1. HISTOLOGIE 

Met behulp van histologie heeft men vetweefsel in de categorie losmazig bindweefsel ondergebracht. 

Dit impliceert een relatief grote aanwezigheid van bindweefsel zoals collageen (Mariman en Wang, 

2010). Vetweefsel is een diffuus orgaan opgebouwd uit adipocyten, pre-adipocyten, multipotente 

mesenchymale stamcellen, endotheliale cellen, pericyten, macrofagen en zenuwcellen. Adipocyten 

maken ongeveer de helft uit van het totaal celgetal. De aanwezigheid van de adipocyt precursoren is 

recent gevonden, voordien dacht men dat het aantal vetcellen in een individu vast lag. Dit betekent dat 

deze stamcellen en pre-adipocyten kunnen differentiëren tot adipocyten als deze laatste hun limiet 

van hypertrofie hebben bereikt(Radin et al., 2009). 

Er zijn twee soorten vetweefsel: het witte en het bruine vetweefsel. Wit vetweefsel bevat adipocyten 

met één grote vetdruppel met triglyceriden, terwijl bruin vetweefsel cellen bevat die meerdere 

vetdruppels bevatten en een centraal gelegen kern hebben. Dit bruin vetweefsel heeft een 

thermogene functie. Het zorgt voor de aanmaak van warmte, anders dan wit vetweefsel dat de 

lichaamswarmte behoudt, steun biedt en dient als opslagplaats voor het teveel aan energie.  
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Fig. 3: De structuur van het witte vetweefsel. Uit Tim Vojt, Biomedical Media, The Ohio State 

University College of Veterinary Medicine. 

De extracellulaire matrix in het vetweefsel heeft geen onbelangrijke rol. Het bepaalt mee de 

adipogenese en de weefselarchitectuur. Elke adipocyt is omgeven door het omringende bindweefsel. 

Wanneer het volume van de adipocyten toeneemt door de opslag van triglyceriden, zorgt de matrix dat 

de veranderingen van de vetcel geaccomodeerd worden. Het collageen VI is de belangrijkste 

component, naast collageen IV dat specifiek is voor basale membranen. De basale membraan is 

essentieel want er kan zodanig veel vet opgeslagen worden in de cellen dat een ruptuur van de 

enkelvoudige laag tussen het cytosol en het intracellulair vet snel kan optreden (Mariman en Wang, 

2010). Insuline regelt de remodellering van de extracellulaire matrix, maar belangrijker is de rol van 

mechanische krachten en het energiemetabolisme. Obesitas doet immers het celvolume van de 

vetcellen toenemen, waardoor een instabiliteit ontstaat door de verminderde oxygenatie in de matrix 

errond.  

De macrofagen in het vetweefsel zijn afkomstig van het beenmerg, onder de vorm van monocyten. In 

alle weefsels is hun primaire functie het opnemen van weefselspecifieke substanties. Ze onderhouden 

hierdoor de weefselhomeostase. In vetweefsel gaat het dan voornamelijk over triglyceriden die 

vrijkomen na lipolyse (Kosteli et al., 2010). 

2.2. ENDOCRINOLOGIE 

Vetweefsel is onderkend als een endocrien orgaan. Het produceert zowel adipokines als 

(adipo)cytokines. Adipokines zijn immunomodulerende moleculen die geproduceerd worden in 

vetweefsel door zowel de adipocyten als de overige cellen. Ze werken op een paracriene en een 

endocriene wijze. De productie van adipokines kan beïnvloed worden door de voedingstoestand van 

het dier en geslachtshormonen.  

Bij het paard hebben Radin en collega’s (2009) de aanwezigheid van adipokines zoals leptine, 

adiponectine, het renine-angiotensine-aldosterone systeem en cytokines zoals tumor necrosis factor α 

(TNF-α), interferon γ (INF-γ), interleukines en plasminogeen activator-inhibitor aangetoond. 
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2.2.1. Leptine 

Dit staat beter bekend onder de naam verzadigingshormoon. Leptine wordt op een constante wijze 

gesecreteerd door adipocyten. Elders in het lichaam wordt er ook leptine geproduceerd, maar in 

mindere mate. Dit gebeurt immers ook in de placenta, de melkklieren, de maagmucosa en de lever 

(Radin et al., 2009). De mate van genexpressie is afhankelijk van de aanwezige energie in de 

vetcellen. Dit betekent dat de voedingstoestand een rechtstreekse invloed heeft op de serum gehaltes 

van leptine. Na een maaltijd treedt er een voorbijgaande stijging op van leptine. Andersom is het bij 

vasten, dan daalt de bloedspiegel van leptine tijdelijk. De mate van transcriptie wordt eveneens 

verhoogd onder invloed van insuline en pro-inflammatoire cytokines zoals TNF-α, IL-1, en IL-6. Ook 

de oestrische cyclus heeft een invloed op de genexpressie van leptine (Radin et al., 2009). 

Wanneer leptine bindt met specifieke receptoren in de hypothalamus, treedt er een 

verzadigingsgevoel op bij het individu. Leptine medieert ook een verhoogd energieverbruik door het 

organisme, de leptine receptoren zijn immers naast de hypothalamus ook verspreid in het lichaam. 

Men heeft aangetoond dat leptine in de hypothalamus de synthese van neuropeptiden stimuleert (Cox 

en Nelson, 2005). De neuropeptiden kunnen eetluststimulerend zijn of eetlustremmend.  

Een belangrijke rol van het hormoon is het concentreren van vetzuren in het witte vetweefsel en de 

triglyceriden depositie in andere organen beperken (Trayhurn en Beattie, 2001). Leptine heeft een 

belangrijke invloed op de gevoeligheid aan insuline en de regeling van de reproductiecyclus. De 

hepatocyten en de dwarsgestreepte spiercellen zouden door de inwerking van leptine gevoeliger zijn 

voor insuline. Het hormoon wordt ook beschreven als groeifactor, omdat het angiogenese stimuleert, 

apoptose onderdrukt en een mitogene werking bezit (Radin et al., 2009).Het hormoon leptine heeft 

daarboven nog een stimulerende invloed op de ontstekingscellen, namelijk op monocyten, 

neutrofielen en natural killer cellen. 

De eigenschappen van leptine verschillen nagenoeg niet tussen de diersoorten (Radin et al., 2009). 

Bij de hond echter is de productie ook afhankelijk van het gehalte aan cortisol en exogene 

corticosteroïden. Dit hormoon doet de bloedspiegels van leptine stijgen. Het paard heeft, voor zover 

bewezen is, een meer gevariëerd niveau van productie. De productie is niet enkel afhankelijk van de 

hoeveelheid vetmassa, maar wordt ook gecontroleerd door de aard van het voeder en een circadiaans 

ritme met een piek in de nacht. Zo stijgt het gehalte van leptine in het bloed meer als het voeder rijk is 

aan koolhydraten (Radin et al., 2009). Om extreme fluctuaties in de leptineproductie te vermijden, kan 

men het paard frequent laten eten met ad libitum hooi of op de weide laten  niettegenstaande dit 

eigenlijk overgewicht in de hand werkt. Men moet oppassen voor een consistente hoge leptinemie, 

want dit is geassocieerd met hyperglycemie en hyperinsulinemie (Radin et al., 2009). 

2.2.2. Adiponectine 

Adiponectine wordt enkel geproduceerd door adipocyten. De mate van transcriptie is niet constant 

zoals bij leptine, maar het heeft wel de hoogste mate van genexpressie in het vetweefsel. De secretie 

wordt gestimuleerd door insuline (Radin et al., 2009). Het hormoon bereikt hogere serumgehaltes bij 

vrouwelijke dieren dan bij mannelijke. Het gehalte in het bloed heeft een negatieve correlatie met de 

mate van vetmassa. Bij gewichtsverlies treedt een stijging op van de concentratie. De expressie van 
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adiponectine is ook negatief gecorreleerd met de voedingstoestand, de concentratie van leptine in het 

bloed, de concentratie aan insuline bij vasten en de concentratie van triglyceriden in het plasma. 

Adiponectine is wel rechtstreeks gecorreleerd met de concentratie high density lipoprotein (HDL) in 

het plasma. Een verhoogde fysieke activiteit stimuleert de secretie van adiponectine. Naargelang het 

type van fysieke activiteit is er een verschil in de secretie van dit adipokine. Langdurig verhoogde 

beweging induceert een kleine stijging van de productie. Plotse beweging zal, afhankelijk van de 

intensiteit en de fitheid van het dier, een laag niveau van adipokine geven en nadien zelfs een daling 

induceren (Radin et al., 2009). De daling van de productie die optreedt bij de toename van vetweefsel 

is drastischer als het gaat om visceraal vet ten opzichte van subcutaan vet. 

Wanneer het voeder visolie, linoleenzuur of sojaeiwitten bevat, treedt er ook een stijging op van de 

adiponectine productie (Radin et al., 2009). 

Adiponectine zal na binding met de receptoren de β-oxidatie van vet en de gluconeogenese in de 

lever stimuleren. Dit gebeurt ter hoogte van de dwarsgestreepte spieren, maar naast de gestegen β-

oxidatie zal ook de glucoseopname verhoogd worden. Dit betekent dat de gevoeligheid voor insuline 

stijgt in het organisme, met een gedaalde bloedspiegel van glucose en minder triglyceriden in de 

weefsels. 

Er werd aangetoond dat adiponectine anti-inflammatorische eigenschappen heeft. Het remt de 

productie van TNF-α door de macrofagen. Volgens Radin en collega’s (2009) zou adiponectine ook 

apoptose induceren van monocyten en de extravasale migratie van monocyten inhiberen. Naast deze 

eigenschappen is bekend dat de substantie vasodilatatie stimuleert. Dit adipokine doet immers de 

synthese van NO stijgen. 

2.2.3. Andere adipokines 

Een ander adipokine is resistine. Dit adipokine wordt eveneens geproduceerd door adipocyten. Het is 

een pro-inflammatoir hormoon. Het stimuleert de secretie van cytokines door macrofagen. Een hoog 

gehalte aan resistine in het bloed bevordert de ontwikkeling van insulineresistentie en diabetes 

mellitus (Radin et al., 2009). Resistine stimuleert volgens een humane studie (Karastergiou en 

Mohamed-Ali, 2010) de activiteit van lipoproteïne lipase. 

Het renine-angiotensine-aldosterone systeem (RAAS) is ook vertegenwoordigd in vetweefsel. Dit 

betekent dat het vetweefsel na de lever de belangrijkste bron is van angiotensinogeen. Bij humane 

patiënten verklaart dit de problematiek van hypertensie bij obese personen, maar bij paarden is er 

geen pathologische hypertensie beschreven (Radin et al., 2009). 

2.2.4. Cytokines 

Deze stoffen worden geproduceerd door o.a. adipocyten, maar grotendeels door weefselmacrofagen 

in het vetweefsel (Radin et al., 2009). De geïdentificeerde cytokines zijn TNF-α, IFN-γ, IL-1, IL-6, IL-8, 

IL-10, monocyt chemotaxis proteïne-1 en complementfactoren. Volgens Vick en collega’s (2007) wordt 

ook serum amyloid A geproduceerd in het vetweefsel. Dit zou de productie van de andere adipokines 

stimuleren.  

De voornaamste cytokines zijn TNF-α, IL-1 en IL-6. TNF-α inhibeert de differentiatie van adipocyten, 
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zodat de opslagcapaciteit van triglyceriden verlaagd is. Het inhibeert ook de thermogenese in het 

bruine vetweefsel en het stimuleert de mobilisatie van triglyceriden. Door deze acties treedt een 

hyperlipidemie op en kunnen de organen lipotoxiciteit ondergaan bij obesitas. TNF-α stimuleert ook 

het enzym 11β-hydroxysteroid hydrogenase 1 (11β-HSD1) dat endogeen cortisol activeert. Cortisol 

dat daardoor in het vetweefsel aanwezig is activeert de differentiatie van pre-adipocyten naar 

adipocyten (Johnson, 2002). Dit zou een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van viscerale 

obesitas door een verhoogde vetopslagcapaciteit. Toch zou volgens Johnson (2002) TNF-α 

waarschijnlijk geen belangrijke rol spelen in de pathogenese van insulineresistentie en obesitas. 

Nochtans ziet men steeds een stijging van dit cytokine bij een toename van de vetmassa en de 

afname van de gevoeligheid voor insuline in het lichaam (Vick et al., 2007; Radin et al., 2009; Adams 

et al., 2009). 

2.3. INVLOED VAN OVERGEWICHT 

Obesitas induceert enkele duidelijke veranderingen in het witte vetweefsel. Zo treedt adipocyt-

hyperplasie en –hypertrofie op. De angiogenese wordt gestimuleerd om de toegenomen vetmassa 

van bloed te voorzien. Het weefsel wordt ook sterk geïnfiltreerd door macrofagen. 

2.3.1. Macrofagen 

Macrofagen vormen syncytia in het weefsel , ze fagocyteren het teveel aan triglyceriden waardoor ze 

dus morfologisch grote vetdruppels bevatten (Kosteli et al., 2010). 

Onderzoek bij mensen heeft uitgewezen dat er een correlatie bestaat tussen de hoeveelheid 

macrofagen in het vetweefsel en de conditiescore, de vetcelgrootte en het totale gehalte van 

vetweefsel in het lichaam (Bouloumié et al., 2005). 

Er zijn meerdere hypothesen over de redenen van de accumulatie van macrofagen in vetweefsel bij 

obese dieren (Kosteli et al., 2010). Enerzijds zou de adipocytnecrose de ontstekingscellen aantrekken, 

een andere theorie zegt dat de weefselhypoxie die ontstaat door de expansie van het vetweefsel de 

ontsteking initieert. Ten slotte is er een theorie die de weefselremodelering als oorzaak aanwijst.  

De macrofagen geassocieerd met de afgestorven adipocyten hebben hetzelfde fenotype (CD11+) en 

liggen typisch rond die adipocyt als een kroon. Deze worden meer in relatie gebracht met het ontstaan 

van insulineresistentie en de ontsteking in het vetweefsel dan andere weefselmacrofagen. De 

chronisch gestegen basale lipolyse en de concentratie vrije vetzuren in het bloed geven een constant 

signaal voor macrofaagaccumulatie. Het CD11+ fenotype domineert deze macrofaagpopulatie, dit is 

bewezen in een humane studie (Trayhurn en Beattie, 2001). Volgens Karastergiou en Mohamed-Ali 

(2010) verandert het fenotype van deze vetweefselmacrofagen bij toename van de vetmassa, ze 

werven namelijk pro-inflammatorische eigenschappen aan.  

Door de toename van het vetweefsel krijgen de perifeer gelegen adipocyten relatief minder zuurstof 

en ondergaan ze dus hypoxie. Hierdoor stellen ze cytokines vrij, waaronder angiogene factoren om de 

vascularisatie te bevorderen. Tegelijk worden leukocyten aangetrokken via chemokines, voornamelijk 

monocyten. Die produceren dan als weefselmacrofagen in het vetweefsel TNF-α en IL-6, wat 
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oxidatieve stress veroorzaakt. Dit proces wordt vergeleken met neovascularisatie bij wondheling en bij 

neoplasie (Trayhurn en Wood, 2005), want vetweefsel wordt normaliter niet veel voorzien van bloed, 

en bij overgewicht nog minder. Bovendien stijgt de postprandiale bloedvoorziening niet in tegenstelling 

tot slanke individuen.  

2.3.2. Adipokines  

De productie en secretie van adipokines wordt sterk beïnvloed door een toegenomen vetmassa. Ze 

hebbeneen grote rol bij de pathofysiologie rond obesitas. De concentraties stijgen immers sterk door 

de chronische ontsteking in het vetweefsel. De proliferatie van macrofagen veroorzaakt een 

verhoogde productie van deze cytokines. 

De concentraties in het bloed zijn vaak verhoogd bij obese patiënten (Radin et al., 2009). Deels heeft 

de leeftijd ook een invloed op de hoge gehaltes, maar door overgewicht treedt vaak een partiële 

leptineresistentie op. Dit betekent dat de regeling van de energiehomeostase erg verstoord raakt. Het 

subcutaan gelegen vetweefsel produceert meer leptine en heeft een lagere activiteit van de lipasen, in 

tegenstelling tot het viscerale gedeelte. Dit betekent dat bij overgewicht tegelijk met de toename van 

subcutaan vet, ook de leptine concentratie in het bloed stijgt. Teveel van dit vet geeft aanleiding tot 

leptineresistentie (Karastergiou en Mohamed-Ali, 2010). 

Het risico op metabole ziekten stijgt dus aanzienlijk. Bij adiponectine treedt eveneens resistentie op 

door de hyperinsulinemie. De concentraties van adiponectine in het bloed zijn echter gedaald. Dit 

verklaart men bij humane patiënten door de aanwezigheid van insulineresistentie, diabetes mellitus, 

hypertensie, hypertrofische cardiomyopathie, diastolische dysfunctie of het metabole syndroom (Radin 

et al., 2009). Insulineresistentie wordt echter door Johnson (2002) gezien als een 

beschermingsmechanisme. Het garandeert de aanwezigheid van glucose als energiebron voor de 

hersenen. Het RAAS wordt ook beïnvloed bij overgewicht. Door de hogere aanwezigheid van 

vetweefsel zal de bron van angiotensinogeen ook verhogen. Dit leidt tot cardiovasculaire ziekten en 

nieraandoeningen. Angiotensine veroorzaakt immers vasoconstrictie, ook in de nier. Aldosterone zorgt 

nog bijkomend voor een verhoogde natrium retentie. Deze toestand ontwikkelt zich meer bij een 

grotere intra-abdominale vetmassa dan bij subcutane vetopslag.  

 

3. EQUINE METABOOL SYNDROOM 

3.1. BESCHRIJVING 

Deze aandoening werd beschreven naar analogie met het metabool syndroom dat voorkomt bij de 

mens. Dit metabool syndroom groepeert bepaalde risicofactoren geassocieerd met cardiovasculaire 

ziekten en diabetes mellitus type 2, met name obesitas, insulineresistentie, hypertensie en 

dyslipidemie. Viscerale obesitas zou rechtstreeks een belangrijke rol spelen in het ontstaan van dit 

syndroom. Men merkte bij het paard een gelijkaardig verband op tussen obesitas en laminitis. Het 

EMS groepeert obesitas, hyperinsulinemie, insulineresistentie en hyperleptinemie. Deze 

aandoeningen komen meestal samen voor. Insulineresistentie en hyperinsulinemie doen immers de 
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gevoeligheid voor laminitis stijgen. Dit gebeurt doordat insulineresistentie de glucose opname door 

lamellaire epitheelcellen in de hoef remt. Deze cellen hebben een hoge behoefte aan glucose. Door 

deze remming wordt de functie van de bloedvaten verstoord, zodat de lamellen gevoeliger zijn aan 

trauma als ze ook blootgesteld worden aan andere risicofactoren. De predisponerende factoren voor 

laminitis zijn onder andere sepsis en de blootstelling van het metabolisme aan teveel koolhydraten 

(Geor et al., 2009). Ook werden onder andere een veranderde balans van adipokines en systemische 

ontsteking geassocieerd met laminitis. 

Net als het humane metabool syndroom en het humane type 2- diabetes mellitus, treedt er een 

overdreven glucose/insuline respons op bij toediening van dexamethasone. Dit is typisch meer het 

geval bij paarden met een hoge BCS gecombineerd met een hoge glycemie en insulinemie. Doch 

echter enkel initieel, want na verloop van tijd daalt de insuline ten opzicht van de glucoseconcentratie.  

Het EMS presenteert zich typisch d.m.v. laminitis , een BCS tussen 7 en 9 en een regionale vervetting 

t.h.v. de staartbasis, het preputium, de hals en de romp. De lokale vervetting in de halsregio 

veruiterlijkt zich als de ‘cresty neck’, die zelfs afbuigt van de mediaanlijn. Volgens Johnson (2002) kan 

dit verklaard worden door de lokale aanwezigheid van het enzyme 11β-HSD in het nuchaal ligament. 

3.2. VOORKOMEN 

Het komt voor bij paarden met overgewicht en symptomen van hoefbevangenheid, meestal zijn de 

aangetaste dieren tussen 8 en 18 jaar oud. Er is typisch geen voorgeschiedenis van stoornissen in het 

spijsverteringsstelsel (Deprez en Van Loon, 2011). Er zou ook een erfelijke factor van belang zijn bij 

het ontwikkelen van het EMS (Treiber et al., 2006).  

Voornamelijk ponyrassen zijn gepredisponeerd tot het ontwikkelen van het metabool syndroom. Ze 

hebben vaak overgewicht (Frank, 2011).  

 

4. VETCELMETABOLISME 

4.1. FYSIOLOGISCH 

Adipocyten bestaan voor het grootste deel uit opgeslagen triglyceriden. De triglyceriden dienen als 

belangrijke energiebron in het lichaam (Cox en Nelson, 2005). In het geval van een verlaagde glucose 

concentratie in het bloed zal glucagon binden op de receptor van de adipocyt. Deze binding activeert 

het adenylaatcyclase enzym dat als reactie cAMP produceert. Dan wordt een proteïne kinase 

geactiveerd dat het hormone sensitive lipase (HSL) fosforyleert. Dit is nodig opdat het lipase de 

vetdruppel kan binnendringen. Errond zit een aaneenschakeling van perilipine moleculen. Deze 

remmen het ongelimiteerd mobiliseren van vet. Deze perilipinen worden ook gefosforyleerd door het 

proteïne kinase. Wanneer het lipase dan tussen de perilipinen kan penetreren, zal het aan de 

oppervlakte van de vetdruppel de triacylglycerolen, ook triglyceriden genoemd, hydrolyseren tot 

glycerol en vetzuren. Deze beide producten kunnen gebruikt worden in het energiemetabolisme.  

Zo kan glycerol na enkele tussenreacties in de glycolyse gebruikt worden. De vrije vetzuren worden in 

de dwarsgestreepte spier en in de mitochondriën van de hepatocyten geoxideerd tot acetylcoA. Het 

acetylcoA wordt in de citroenzuurcyclus geoxideerd tot CO2. Meestal echter worden de vrije vetzuren 



12 
 

omgezet in ketolichamen. Dit zijn moleculen die een belangrijke bron van energie zijn voor de 

hersenen en de spieren (Cox en Nelson, 2005).  

De lipolyse in het vetweefsel wordt niet enkel geïnitieerd door glucagon, ook andere stresshormonen 

kunnen door binding met hun receptoren op de adipocyt lipolyse induceren door het hormoon gevoelig 

lipase. Dit is het geval voor adrenaline, door binding met de β3-adrenerge receptor. Dit induceert een 

hogere respons van het lipase dan bij glucagon. Cortisol en groeihormoon zijn ook stimulanten van 

het HSL. TNF-α stimuleert ook de expressie van het HSL (Coppack, 2001). Het immunsysteem staat 

immers onder stress door het overgewicht. Zo zou er energie voorzien worden voor het 

immuunsysteem. 

Insuline daarentegen zal de activiteit van het lipase verhinderen na binding op de α2 receptor door de 

hoeveelheid cAMP in de adipocyt te verlagen (Langin et al., 1996). Na een maaltijd zal insuline binden 

met de receptor om de opname van glucose en vrije vetzuren in het lichaam te stimuleren. De activiteit 

van het lipoproteïne lipase wordt wel gestimuleerd door insuline. In de vetcel zullen de opgenomen 

vetzuren uit het dieet worden veresterd met glycerol tot een triglyceride. Het enzyme lipoproteïne 

lipase wordt geproduceerd door adipocyten. Dit lipase zet vetzuren vrij uit chylomicronen en very low 

density lipoprotein (VLDL) door middel van hydrolyse. Dit gebeurt vanop het membraan van de 

adipocyt. Een te lage activiteit resulteert in een hoog gehalte circulerende VLDL’s. LPL wordt 

geïnhibeerd door aanwezigheid van TNF-α en IL-6 (Coppack, 2001).  

Het is aangetoond dat pony’s en paarden een verschillende lipolytische respons hebben na stimulatie. 

Pony’s hebben een hogere respons van het HSL op stimulatie met noradrenaline. Bij paarden worden 

dergelijke waarden pas gezien als naast noradrenaline ook adenosine deaminase wordt toegevoegd 

(Breidenbach et al., 1999). Dit komt doordat adenosine zich opstapelt in de adipocyt nadat proteïne 

kinase gefosforyleerd wordt. Het heeft uitzonderlijk bij paarden een inhibitorisch effect op de lipolyse. 

Adipocyten van pony’s reageren gevoeliger op stimulatie van de adrenerge receptoren. Men heeft 

ontdekt dat sympathische zenuwen eindigen in het vetweefsel. Ze controleren zowel vetafbraak via de 

catecholamines, als vetopbouw. 
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Fig. 4: De effecten van het metabolisme op de lipasen (Naar Karastergiou en Mohamed-Ali, 2010; 

Breidenbach et al., 1999). 

4.2. INVLOED VAN OBESITAS 

Het te hoge gehalte aan vetweefsel geeft aanleiding tot een ontregeling van de normale functie van 

het vetweefsel. Er worden meer monocyten gerekruteerd. Deze differentiëren in weefselmacrofagen, 

die nog meer pro-inflammatoire adipokines produceren en secreteren. Obesitas wordt gezien als een 

toestand van chronische ontsteking in het dier (Geor en Frank, 2009). 

Bepaalde onderzoekers zijn ervan overtuigd dat het inflammatoir beeld in het bloed niet zozeer 

afkomstig is van een chronische ontsteking, maar eerder rechtstreeks van het vetweefsel. Men denkt 

dat de ontstekingscellen als het ware vanuit het vetweefsel in het bloed overvloeien (Trayhurn en 

Wood, 2005). 

Onder invloed van obesitas treedt er fibrose op in het vetweefsel (Mariman et al., 2010). Dit wordt 

verklaard door de langdurige activatie van ontstekingscellen door de chronische ontsteking. De 

veelvuldig aanwezige macrofagen stimuleren de weefselremodelering met behulp van matrix 

metalloproteïnase. Dit gebeurt nabij de apoptotische adipocyten. Er worden meer eiwitten (onder de 

vorm van collageen) afgezet in de extracellulaire matrix. Dit zou het verlies van vetmassa moeilijker 

maken.  

Wanneer de vetmassa toeneemt en het volume van de adipocyten stijgt, treden er belangrijke 

veranderingen op in de adipocyt. De mitochondriële functie vermindert, het endoplasmatisch reticulum 

staat onder stress, de insuline signalisatie is verstoord en de basale lipolyse neemt toe (Kosteli et al., 

2010). De stijging van de basale lipolyse doet de hoeveelheid extracellulair vet toenemen. Dit wordt in 

belangrijke mate opgenomen door de macrofagen, ter bescherming van de vetcellen.Toch ziet men 

vaak hoge spiegels van vrije vetzuren bij obese mensen. Visceraal gelegen vetweefsel heeft een 

hogere mate van basale lipolyse dan subcutane vetdepots. Dit verklaart de hogere aantallen van 

macrofagen in de viscerale depots. De genexpressie van het HSL kent een belangrijke daling in de 

subcutane adipocyten bij een obese patiënt. Obesitas gecombineerd met insulineresistentie ontregelt 

de expressie van het HSL. Normaal wordt dit geïnhibeerd door insuline, maar de remming op het 

enzym valt weg door de insulineresistentie. Hierdoor treedt een overdreven en ongecontroleerde 

lipolytische respons op bij een negatieve energie balans (McKenzie III, 2011). 

Obese paarden hebben volgens Quinnen collega’s (2006) een efficiënte glucose eliminatie, in 

combinatie met een gedaalde gevoeligheid voor insuline. De insulinerespons is nog wel aanwezig bij 

toediening van glucose, maar deze zou meer afhankelijk zijn van de directe stimulatie van glucose op 

de glucose-opslag. Normaal overheerst de insuline gemedieerde glucose-eliminatie. Dit betekent dat, 

in tegenstelling tot het humane metabool syndroom dat geassocieerd is met diabetes mellitus, de 

insulineproductie in de endocriene pancreas nog wel functioneel is. De cellen reageren echter niet 

meer op de aanwezigheid van insuline. 
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4.3. INVLOED VAN VERMAGEREN 

Afhankelijk van de snelheid en de mate van calorierestrictie treden andere effecten op. Als een obese 

pony plots stop met eten door vergevorderde dracht of pijnlijke hoefbevangenheid, loopt het dier een 

groot risico op hyperlipemie (Quinn et al., 2006). Hierbij treedt een massale vetafbraak op. De lever 

bewaart de overtollige vetzuren, zodanig dat een mogelijks fatale leververvetting optreedt. In de 

meeste gevallen is het gevaar voor hyperlipemie niet groot.  

In een onderzoek van Van Weyenberg en collega’s (2007) moest men zelfs tot 35% van de 

energiebehoefte gaan in de calorierestrictie om een ideaal gewichtsverlies van 1% van het 

lichaamsgewicht per week aan te houden. Andere onderzoekers (Quinn et al., 2006) hebben obese 

paarden op een dieet gezet dat 65-70% van hun onderhoudsbehoefte voor hun ideale 

lichaamsgewicht bevatte. Dit gaf snel resultaten, want in het voorbeeld verloren de dieren maar liefst 

één punt op de body condition score in één maand. 

Obesitas veroorzaakt een hogere basale lipolyse, tijdens calorierestrictie treedt een negatieve 

energiebalans op. De hormonaal geïnduceerde lipolyse neemt dan toe bovenop de basale, waardoor 

de weefselmacrofagen in vetdepots nog toenemen in aantal. Dit is enkel in het vroege stadium van 

gewichtsverlies (Kosteli et al., 2010). De sterk gestegen lipolyse onder invloed van hormonen verstoort 

de correlatie tussen vetmassa en het macrofaaggehalte. Het is enkel bij een stabiel of stijgend 

lichaamsgewicht van mensen dat men een goede correlatie ziet tussen de grootte van de adipocyten 

en de hoeveelheid macrofagen in het vetweefsel. De relatief hoge hoeveelheid macrofagen wordt dus 

veroorzaakt door een onvoldoende daling van de vetmassa en de basale lipolyse tegenover de 

hormonaal geïnduceerde lipolyse (Kosteli et al., 2010).  

Het zijn echter niet de macrofagen die rond de apoptotische vetcellen liggen die stijgen in aantal 

tijdens het gewichtsverlies. Kosteli en collega’s (2010) hebben dit ontdekt, mede omdat dat de 

concentratie van de adipokines niet steeg tijdens het initieel stadium van de calorierestrictie. De initiële 

stijging van weefselmacrofagen is evenredig met de hoeveelheid circulerende vetzuren en de mate 

van lipolyse (Kosteli et al., 2010). Initieel is de totale lipolyse het hoogst. Door het gewichtsverlies 

tijdens het dieet daalt de basale lipolyse weer, en ondanks de blijvende verhoogde vraag naar lipolyse 

daalt het macrofaaggehalte in het vetweefsel. Na het gewichtsverlies daalt ook de activiteit van het 

HSL.  

Het HSL hangt niet af van de voedingsstatus. Want bij acuut vasten, met name een langere 

interprandiale periode, daalde initieel de activiteit van het lipase. De stijging gebeurt pas na een 

langdurige voedseldeprivatie. Dit betekent dat er geen verandering in expressie is wanneer een 

matige calorierestrictie wordt toegepast (Kosteli et al., 2010). 

Toch hebben andere onderzoekers een stiiging van de activiteit van het HSL gezien na een streng 

korte-termijn dieet van 4 weken bij vrouwen (Stich et al., 1997). Van Weyenberg en collega’s (2007) 

hebben dit bevestigd bij obese pony’s. Ze ontdekten dat bij calorierestrictie de activiteit van het HSL 

opgedreven werd door een toename van cortisol in het bloed. Hellström en collega’s (1996) voerden 

een studie uit bij obese mensen waarbij deze 4 weken lang een drastische restrictie van ingenomen 

calorieën opgelegd kregen. Dit veroorzaakte een sterke stijging van de basale lipolyse. De activiteit 
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van het HSL bleef echter gelijk voor en tijdens het dieet. Koppo en collega’s (2011) ondernamen een 

humane studie op langere termijn. Zij zagen de catecholamine-geïnduceerde lipolyse verhogen tijdens 

de calorierestrictie. Ook hier daalde de basale lipolyse. Wanneer echter het dieet veranderde naar een 

gewichtsonderhoudend dieet, keerde de activiteit van het HSL terug naar het niveau van voor het 

dieet. 

Wanneer men paarden op een calorierestrictief dieet zet, ziet men op korte termijn een daling van de 

circulerend TNF-α. Dit betekent echter niet dat de functie van de adipocyten en het vetweefsel in het 

algemeen volledig hersteld is. Wanneer het lichaamsgewicht en de vetmassa verminderd zijn, ziet 

men een reductie van de IFN-γ-producerende lymfocyten, de TNF-α-producerende lymfocyten en de 

TNF-α-producerende macrofagen. Volgens dit onderzoek was er wel een initële stijging van TNF-α-

producerende macrofagen bij het dieet (Adams et al., 2009). 

Door de calorierestrictie bij mensen treedt er hypotrofie op bij de adipocyten, zowel subcutaan als 

gonadaal (Lijnen et al., 2012). Mariman en Wang (2010) hebben beschreven dat adipocyten 

gemakkelijk 46% van hun volume verliezen als ze niet gevoed worden. In vitro is dit o.i.v. TNF-α zelfs 

77%. Het is echter bijna onmogelijk voor de adipocyt om permanent een kleiner volume te behouden. 

Dit proces veroorzaakt stress tussen de celinhoud en het omgevende bindweefsel. Hierdoor wordt 

verdere lipolyse geremd, want remodelering van de extracellulaire matrix om die stress te verminderen 

is niet mogelijk. Het totaal gehalte collageen in de extracellulaire matrix is zelfs hoger na de restrictie. 

Dit zou komen door een lagere mate van degradatie ten opzichte van de synthese (Lijnen et al., 

2012). 

Calorierestrictie heeft echter geen effect op de macrofagen die de necrotische adipocyten omringen in 

het viscerale vetweefsel (Kosteli et al., 2010). 

In een humane studie stellen Bouwman en collega’s (2009) dat door die cellulaire stress adipocyten 

hun normale gehalte van triglyceriden proberen op te slaan. Dit uitte zich in gewijzigde genexpressie 

van enkele parameters in de adipocyt. Één van die parameters is een glycolytisch enzym, genaamd 

fructose bifostaat aldolase C (ALDOC), dat minder geproduceerd werd na het dieet. Het ALDOC is 

ook geassocieerd met het actine-cytoskelet en het medieert de binding tussen F-actine en de GLUT-4 

transporter. Dit betekent dat de intracellulaire sequestratie van de glucosetransporter daalde en dus 

dat de glucose opname efficiënter verliep. De opname van vrije vetzuren verliep ook beter na het 

dieet. De expressie van vimentine was veranderd, de filamenten waren namelijk herschikt. Dit kan de 

verandering van het aspect van de vetdruppel verklaren. De mate van β-oxidatie daalde, mede 

mechanisch door de lagere hoeveelheid vetzuren, mede om de opgeslagen hoeveelheid te behouden. 

De overige parameters wezen op een gedaald inflammatoir profiel van het vetweefsel. 

Een dieet van 2 maanden met een matige calorierestrictie resulteerde in een geleidelijk 

gewichtsverlies en een reductie van de vetmassa. Toch onstond ook hierbij een negatieve 

energiebalans, met ook hier ontstekingsmerkers en –eiwitten in het bloed. Eerst stegen de 

macrofagen in aantal.Na ongeveer 60 dagen van het dieet trad een daling op ten opzicht van de 

beginsituatie. Kosteli en collegas’s (2010) hebben in deze humane studie aangetoond dat een 

langzamer dieet een sterkere macrofaagreductie teweeg brengt.  
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Om glucose te sparen worden meestal vetzuren geoxideerd als energiebron. Het zijn geschikte 

energiebronnen omdat het koolstof in die verbinding het meest gereduceerd is. Ook is er geen 

accumulatie van metabolieten, zoals bij het verbruik van spiereiwitten. Bij onbehandelde humane 

diabetes mellitus type 2 ziet men een overproductie van ketolichamen omdat actelycoA accumuleert 

door de hypoglycemie (Cox en Nelson, 2005). De lever oxideert normaal de overbodige ketonen, maar 

door de overvloed is dit proces bemoeilijkt. Er ontstaat een aanzienlijke ketonemie. Dit heeft een 

daling van de bloedpH tot gevolg. McKenzie III (2011) heeft echter ondervonden dat de productie van 

ketolichamen niet goed ontwikkeld is bij paarden en dat er dus meer triglyceriden worden gemaakt. Dit 

veroorzaakt vervetting van enkele organen. Wanneer de nierfunctie door die vervetting belemmerd 

wordt, treedt er azotemie op. Dit inhibeert de activiteit van lipoproteïne lipase. 

McKenzie III (2011) biedt de combinatie van calorierestrictie en fysieke activiteit als oplossing aan. De 

fysieke activiteit doet het metabolisme stijgen en de algemene vervetting dalen. De calorierestrictie 

kan gebeuren op een vetrijk dieet. Dit stimuleert de werking van lipoproteïne lipase en de 

orgaanklaring van triglyceriden in het plasma. Steeds moet een negatieve energiebalans vermeden 

worden door de energiebehoefte in rust te voorzien. De onderzoeker stelde het probleem dat als het 

paard een dieet gewoon is dat veel oplosbare koolhydraten bevat, de insulinesecretie daalt door een 

daling van koolhydraten in het voeder. De meeste obese paarden en pony’s zijn immers 

insulineresistent, dus enkel voldoende hoge spiegels van glucose zullen insulinesecretie stimuleren. 

De lipolyse respons is dan overmatig doordat de remming op de activiteit van het HSL wegvalt. Dit 

probleem kan men oplossen of voorkomen door kleine hoeveelheden koolhydraten te supplementeren 

in het dieet. De insulineproductie wordt dan voldoende gestimuleerd.  

Varady en collega’s (2011) hebben minder goede gevolgen van een vetrijk dieet bij mensen 

aangetoond. Een dieet dat veel vet bevat zou na 6 weken minder verandering teweegbrengen in de 

inflammatoire merkers in het bloed dan het dieet laag in vetgehalte. Dit dieet gaf een verbeterde 

vaatfunctie na 6 weken Men verklaart dit door een geïnduceerde stijging van adiponectine en een 

daling van leptine en resistine.  

In een andere humane studie (Lijnen et al., 2012) zag men dat een duidelijk gewicht- en vetmassa-

verlies optrad, zelfs het gewicht van organen zoals de lever en de milt was gedaald. De 

plasmaconcentraties van stollingsfactoren waren eveneens gedaald. Door overgewicht zijn de titers 

van factor VII en VIII verhoogd. Leptine was minder aanwezig in het bloed, net als IL-6 en C-reactief 

proteïne. De adiponectine concentratie steeg. Dit alles wijst op een verminderde ontsteking en 

oxidatieve stress. Logischerwijs was de concentratie van glucose en insuline gedaald. De cholesterol 

en triglyceriden gehaltes daalden eveneens drastisch.  

Cox en Nelson (2005) beschrijven als ideale behandeling voor de humane diabetes mellitus type 2 

een combinatie van regelmatige beweging, thiazolidinedione therapie en voederrestrictie. De eerste 

twee hebben namelijk een stimulerend effect op de adiponectine secretie. Het volgen van een strikt 

dieet zorgt voor een veranderde regeling van de vetzuurverbranding en de thermogenese. 

Bij paarden is het geneesmiddel thiazolidinedione ook getest, namelijk bij EMS patiënten (Johnson, 

2002). Thiazolidinedione heeft naast een positief effect op adiponectine ook een inhiberend effect op 
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het enzyme 11β-HSD. Hierdoor vermindert de vetaanzet in de nek en waarschijnlijk ook visceraal. Het 

enzym is bij paarden nog niet aangetoond buiten het nuchaal ligament. 
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DISCUSSIE 

Er is veel bekend over het equine metabool syndroom en de adipokines geproduceerd in het witte 

vetweefsel. Dezelfde hoeveelheid van informatie over het vetcelmetabolisme bij paarden is echter 

moeilijk te vinden. De meerderheid van die informatie die ik besproken heb, is dus afkomstig uit 

studies van het humane metabolisme. Wanneer het over de werking van specifieke enzymen in het 

vetweefsel gaat, vond ik het veilig om die eigenschappen door te trekken naar dat enzym bij paarden. 

In relatie tot de invloed van diëten heb ik voornamelijk de humane studies gebruikt. De informatie die 

ik daarover verzameld heb, kan dus niet rechtstreeks toegepast worden op het equine model, maar 

biedt al een achtergrondkennis voor verder onderzoek. Toch is een studie van de vermagering bij 

humane patiënten niet volledig betrouwbaar. Meestal gaat het om een beperkt aantal patiënten, is 

moeilijk hen volledig trouw te houden aan hun dieet en geen enkel onderzoek kan gebruik maken van 

postmortale stalen. Bij proefdieren kan dat wel. Ook is de variatie tussen de bevindingen in de studies 

groot. De samenstelling van het calorierestrictief dieet verschilt tussen de onderzoeken, maar zelfs bij 

gelijkaardige diëten komen ze op sterk verschillende resultaten uit. Dit is net zo bij onderzoeken met 

paarden. Zo is de methode van Van Weyenberg en collega’s (2007) gelijkend op die van de 

onderzoeksgroep van Quinn (2006), maar bekomt deze laatste een spectaculair resultaat op een 

kortere periode. Al moet ik de kanttekening maken dat Van Weyenbergen collega’s. streefden naar 

een gewichtsverlies tot het ideale gewicht voor die pony’s, terwijl Quinn en collega’s zich beperkten tot 

één score op de BCS van Henneke et al. (1983). 

Veel lijkt af te hangen van de eigenaar. De schatting van de lichaamsconditie van het paard is 

essentieel om het risico op metabole ziekten te overzien. Het exacte gewicht en de vetmassa moet 

ook gekend zijn om het juiste dieet op te stellen. Daarnaast is het van belang de eigenaar te 

sensibiliseren over de manier waarop een paard ideaal gehouden wordt. De toestand van de weide en 

de mate van lichaamsbeweging moet nagegaan worden. Het voederen van krachtvoer aan een niet 

actief paard is absoluut tegenaangewezen. 

De hoge gehaltes aan oplosbare koolhydraten (namelijk zetmeel) stimuleren de leptinesecretie. Ook 

de insulinesecretie wordt na de maaltijd en onder invloed van een hoge leptinemie gestimuleerd. 

Indien het dier echter lange tijd dat voeder krijgt, treedt er gewenning op in het lichaam ten opzichte 

van leptine en insuline, met alle gevolgen vandien. Dit zijn typisch risicopatiënten voor het ontwikkelen 

van laminitis. Als gevolg van deze pijnlijke aandoening willen sommige dieren niet meer eten, 

waardoor er overmatig veel vetmassa afgebroken wordt en een hypertriglycemie optreedt. De 

prognose hiervoor is zeer slecht.  

Een langdurig verhoogde leptineconcentratie in het plasma moet vermeden worden. De resistentie die 

hiermee gepaard gaat verhindert het optreden van een verzadigingsgevoel. De voederopname zal 

dan niet dalen als het dier ongelimiteerde toegang heeft tot een weide. Daardoor zal de 

insulineconcentratie in het bloed hoog blijven. Het risico op aandoeningen zoals laminitis zou dan 

hoog blijven na gewichtsverlies. Het equine metabool syndroom wordt immers ook gezien wordt bij 

slanke dieren. Hyperleptinemie komt volgens Frank (2011) ook bij paarden met een lagere BCS voor.  
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Verscheidene onderzoeken bevestigen de nood aan lichaamsbeweging om een goede methode van 

vermagering te bekomen. De ontsteking in het vetweefsel zou hierdoor sterk gereduceerd worden. Dit 

is essentieel in het proces, want zonder de ontsteking te verminderen zal de insuline gevoeligheid niet 

verbeteren in de perifere weefsels. Een verhoogde fysieke activiteit heeft een stimulerend effect op de 

adiponectine productie. Dit is zeer relevant want adiponectine doet de insulinegevoeligheid in de 

weefsels stijgen, werkt ontstekingsremmend en stimuleert catabolische functies in het lichaam. Het is 

aangewezen het gehalte van TNF-α te doen dalen is aangewezen om een zinvolle calorierestrictie. 

Het cytokine werkt rechtstreeks remmend op de insulinegevoeligheid.  

Uit deze kennis kan men afleiden dat adiponectine een belangrijk aangrijpingspunt is in het bestrijden 

van het EMS, maar ook in het kader van een efficiënt gewichtsverlies. Daarom kan de secretie van 

adiponectine bijkomend gestimuleerd worden door het supplementeren van onverzadigde vetzuren in 

het dieet, bijvoorbeeld visolie en linoleenzuur. Indien het geregistreerd wordt voor dieren, kan 

thiazolidinedione ook daarvoor aangewend worden. Dit inhibeert daarboven nog het enzyme 11β-

HSD, waardoor het cortisolgehalte in het vetweefsel vermindert. 

Het bijvoederen van onverzadigde vetzuren zou ook een stimulerend effect kunnen hebben op het 

lipoproteïne lipase. Het plasma wordt dan beter geklaard van vetten.  

Vetzuren die vrijkomen na lipolyse in het vetweefsel activeren een ontstekingscascade via de Toll-like 

receptor 4. Een verhoogde activiteit van het dier zou via het gestegen catabolisme de vetzuur 

vrijstelling tegemoet kunnen komen door β-oxidatie in de lever. Dit zou wel enkel gelden bij een 

matige vorm van lipolyse. Een overdreven lipolytische respons door een te strenge calorierestrictie 

zou nog steeds het metabolisme ontregelen en macrofagen aantrekken. 

De strikte dieëten geven wel aanleiding tot gewichtsverlies. Het visceraal gelegen vetweefsel 

vermindert ook in grootte bij een drastisch dieet, maar de hoeveelheid macrofagen blijft hoog, tot zelfs 

stijgend volgens sommige auteurs, door de hoge mate van lipolyse in het weefsel. Niet alle auteurs 

zijn het hiermee eens, volgens enkele verbetert het inflammatoire profiel van het vetweefsel ook na 

enkele weken al. Andere zeggen dan weer dat het viscerale vetweefsel niet verandert in grootte bij 

gewichtsafname. De meeste auteurs zijn het echter wel eens over de hypothese dat een lange 

termijnsdieet gunstiger is voor het metabolisme.  
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