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SAMENVATTING 

Cyanobacteriën, ook wel blauwalgen genoemd, zijn Gram-negatieve fotosynthetische bacteriën. Ze 

hebben door de jaren heen verschillende adaptaties ondergaan om zich goed te kunnen aanpassen 

aan de omgeving. In de zomer wordt blauwalgengroei het vaakst waargenomen door de ideale 

condities die zich afspelen, zoals hogere temperaturen, minder bewolking en lagere windsnelheden.  

Cyanobacteriën zijn toxisch voor de mens, landbouwdieren, vissen, vogels en huisdieren door de 

productie van verschillende cyanotoxines. Cyanotoxines worden onderverdeeld in drie groepen 

volgens hun chemische structuur, namelijk de cyclische peptiden, de alkaloïden en de 

lipopolysacchariden. Deze groepen bevatten voornamelijk zeven verschillende toxines, elk met een 

andere pathogenese en ze kunnen daarbij hepatotoxisch (microcystine en nodularine), cytotoxisch 

(cylindrospermopsine), neurotoxisch (anatoxine-a en saxitoxine), toxisch voor het maagdarmstelsel en 

de huid (aplysiatoxine en lyngbyatoxine) of inflammatoir (lipopolysacchariden) zijn. De symptomen en 

letsels die veroorzaakt worden door intoxicatie met blauwalgen, zijn dus afhankelijk van het 

cyanotoxine dat opgenomen is.  

Indien een vergiftiging met cyanobacteriën verdacht wordt na zwemmen in water met algengroei, kan 

de diagnose bevestigd worden via een onderzoek van water en maaginhoud naar de aanwezigheid 

van cyanobacteriën of cyanotoxines. De aanwezigheid van cyanobacteriën is echter niet bevestigend 

voor een intoxicatie, aangezien ze niet allemaal toxines produceren. Bijkomend onderzoek met de 

polymerase kettingreactie naar specifieke genen is dus aangewezen. Cyanotoxines kunnen 

opgespoord worden met high-performance liquid chromatography (HPLC), de combinatie 

gaschromatografie en massaspectrometrie (GS-MS), matrix assisted laser desorption ionisation time 

of flight analyzer (MALDI-TOF), de combinatie van vloeistofchromatografie en tandem 

massaspectrometrie (LC-MS/MS) of met enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 

Bij de opname van blauwalgen moet er in de eerst plaats gezorgd worden dat het dier geen toxines 

meer kan opnemen door ze te wassen of braken te induceren. Eens dit gebeurd is, zal de behandeling 

afhankelijk zijn van welk toxine er opgenomen is. Een ondersteunende therapie is de voornaamste 

pijler in de behandeling. Bij een vergiftiging met hepatotoxines of neurotoxines zal respectievelijk de 

leverfunctie of het centraal zenuwstelsel ondersteund moeten worden. 

Door eutrofiëring neemt het aantal blauwalgen sterk toe en ook het aantal intoxicaties. Het is dus 

belangrijk om dit te voorkomen en het water op een doeltreffende manier te zuiveren.  

 

Sleutelwoorden: Blauwalgen – cyanobacteriën – cyanotoxines – intoxicatie  



   2     

INLEIDING 

Blauwalgenintoxicatie is een steeds meer opkomend probleem bij de mens, landbouwdieren, vissen, 

vogels en huisdieren. In Europa worden cyanobacteriën het meest frequent gedetecteerd in de 

Baltische Zee (van Apeldoorn et al., 2007).  

Ook in België werden al verschillende stalen 

positief bevonden op de aanwezigheid van 

cyanobacteriën. In Wallonië, Luxemburg en 

het noordoosten van Frankrijk werden 250 

stalen afkomstig van rivieren en meren 

bemonsterd. Bij 64 van de 250 stalen werd 

algenbloei vastgesteld (Figuur 1) (Willame et 

al., 2005). 

Cyanobacteriën zijn voor hun groei 

afhankelijk van verschillende nutriënten in 

het water. Dit bepaalt dus sterk hun 

distributie wat ook te zien is op figuur 1. In 

de centrale regio werden de meeste stalen 

positief getest. De centrale regio wordt 

gekarakteriseerd enerzijds door kalkrijke 

gebieden en anderzijds door terreinen met 

een zure pH. De ionenwaarden (Ca2+ en 

Mg2+) van deze gebieden bevinden zich 

tussen de waarden van de twee andere 

regio’s.  

In 2010 kreeg het Belgisch Antigifcentrum voor het eerst een oproep over een vergiftiging van een 

kind met blauwalgen. In zowel 2011, 2012 en 2013 werd jaarlijks één melding gemaakt en in 2014 en 

2015 werden er respectievelijk drie en vier meldingen gemaakt over intoxicatie bij zowel de mens en 

honden (Fortuin, 2016). Uiteraard is dit een beperkte weerspiegeling van de werkelijkheid want het 

Belgisch Antigifcentrum krijgt niet van elke vergiftiging een oproep. Hieruit kan er echter wel afgeleid 

worden dat er een stijging is in het aantal intoxicaties, wat wijst op een opkomend probleem.  

De ontwikkeling van cyanobacteriën vormt een bedreiging voor mens en dier. We kunnen blootgesteld 

worden voornamelijk door te zwemmen in besmette meren en door opname van gecontamineerd 

water en gecontamineerde voeding, zoals vis. Maar er zijn nog meer manieren van blootstelling. Zo 

hebben nierpatiënten die dialyse ondergaan een verhoogd risico op intoxicatie omdat dialysaat 

geproduceerd kan worden uit besmet oppervlaktewater. Toxines worden dan rechtstreeks in het bloed 

van de patiënt overgebracht (Weirich en Miller, 2014). 

Er is al veel onderzoek verricht bij laboratoriumdieren naar de structuur en de pathogenese van 

cyanotoxines en naar de letsels en symptomen die ontstaan bij een vergiftiging met cyanobacteriën 

om zo een meer gerichte behandeling te kunnen instellen.   

Figuur 1. Distributie van de 64 waterstalen uit 

Wallonië, Luxemburg en het noordoosten van 

Frankrijk die positief werden bevonden op 

cyanobacteriën (uit Willame et al., 2005). 
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 LITERATUURSTUDIE 

1. ETIOLOGIE 

Cyanobacteriën zijn Gram-negatieve bacteriën. De klasse Cyanobacteria wordt geclassificeerd binnen 

het domein van de Eubacteria en wordt onderverdeeld in ongeveer 150 genera en 2000 species  

(Figuur 2) (van Apeldoorn et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cyanobacteriën zijn zelf niet toxisch, maar 

produceren toxines. Van de 150 genera zijn er 

slechts 40 genera die toxines produceren. De 

belangrijkste toxine-producerende genera zijn 

Anabaena, Aphanizomenon, 

Cylindrospermopsis, Lyngbya, Microcystis, 

Nodularia, Nostoc en Oscillatoria (Planktothrix) 

(Carmichael et al., 2001). Één genus kan wel 

verschillende cyanotoxines produceren (Tabel 

1) (Ferrao-Filho en Kozlowsky-Suzuki, 2011).  

 Tabel 1. De belangrijkste toxine-producerende 
cyanobacteria met hun toxines (naar Ferrao-
Filho en Kozlowsky-Suzuki, 2011). 
Cyanobacteria Cyanotoxines 
Anabaena Microcystine 

Saxitoxine 
Anatoxine(S) 
Cylindrospermopsine 

Aphanizomenon Saxitoxine 
Anatoxine 
Cylindrospermopsine 

Cylindrospermopsis Saxitoxine 
Anatoxine 
Cylindrospermopsine 

Lyngbya Saxitoxine 
Lyngbyatoxine 
Aplysiatoxine  

Microcystis Microcystine 
Anatoxine  

Nodularia Nodularine 
Oscillatoria 
(Planktothrix) 

Microcystine 
Anatoxine 

      Domein              Klasse               Genera 

Eubacteria 

Aquifex 

Thermatoga 

Bacteroides Cytophaga 

Planktomyces 

Cyanobacteria  

Anabaena 

Aphanizomenon 

Cylindrospermopsis 

Lyngbya 

Microcystis 

Nodularia 

Nostoc 

Oscillatoria (Planktothrix) 

Proteobacteria 

Spirochetes 

Gram + 

Groene filamenteuze 
bacteriën 

Archaea 

Eukaryoten 

Figuur 2. Classificatie van de Cyanobacteria (naar van Apeldoorn et al., 2007). 
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Blauwalgen kunnen gemakkelijk herkend worden aan de uitgesproken geur die ze verspreiden door 

productie van geosmine (Paerl en Huismand, 2009). Niet alleen door de geur maar ook door de 

specifieke kleur vallen ze op (Figuur 3). Ze bevatten drie klassen van pigmenten die gebruikt worden 

bij de fotosynthese. Een eerst klasse zijn de chlorines waarvan chlorophyl a de meest voorkomende 

is. Chlorophyl a absorbeert licht in het rode (662nm) en blauwe (430nm) lichtspectrum. Een andere 

klasse zijn de bilines waar phycocyanine toe behoort. Bilines zijn lineaire tetrapyrrolen die covalent 

gebonden zijn aan proteïnen tot phycobiliproteïnen. Verschillende phycobiliproteïnen samen vormen 

phycobilisomen die licht absorberen tussen 450nm en 650nm golflengte met respectievelijk een 

blauwe tot rode verkleuring tot gevolg. Tot slot zijn er nog de carotenoïden die licht absorberen met 

een golflengte van 400nm tot 500nm, resulterend in een blauw-groene kleur (Yokoo et al., 2015). 

Cyanobacteriën kunnen dus naast een blauw-groene kleur, waar ze hun bijnaam blauwalgen aan te 

danken hebben, ook een rode kleur aannemen. 

 

  

Figuur 3. Verschillende locaties verspreid over de wereld met blauwalgengroei. Van links 

naar rechts, startend bovenaan: South River, North Carolina, USA; Volkerak, Nederland; 

Taihu, China; St. Johns River, Florida, USA; Ponchartrain, Louisiana, USA; Baltische Zee, 

Finland (uit Paerl en Huisman, 2009). 
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2. BRON 

Cyanobacteriën worden wereldwijd teruggevonden, van de polen tot tropische gebieden, zowel in 

voedselarme oceanen als in eutrofe meren. Deze wijde distributie is te danken aan de verschillende 

adaptaties die de blauwalgen hebben ondergaan tijdens hun evolutie, zoals de mogelijkheid om 

stikstof uit de atmosfeer op te nemen via heterocyten, om sporen te produceren en om gasvacuolen te 

vormen om hun positie in het water te regelen. Bovendien kunnen ze blootstelling aan hoge UV 

straling, zware metalen en lage zuurstofgehaltes goed weerstaan (Ferrao-Filho en Kozlowsky-Suzuki, 

2011). 

Blauwalgengroei in water wordt voornamelijk vastgesteld tijdens de zomer. Er zijn verschillende 

parameters die de bloei beïnvloeden, maar de belangrijkste is de temperatuur.  

Zo groeit Microcystis optimaal bij hoge temperaturen in vergelijking met andere algen (Figuur 4). 

Hoge temperaturen warmen de oppervlakkige waterlagen op en onderdrukken de verticale turbulentie 

waardoor Microcystis makkelijk naar boven kan drijven en zich vermenigvuldigen tot de vorming van 

algen.   

Niet alleen de turbulentie wordt onderdrukt, maar ook de viscositeit van het water vermindert, wat nog 

eens extra de flotatie van Microcystis stimuleert (Stroom et al., 2008). 

Een lagere windsnelheid en minder bewolking tijdens de zomer dragen op hun beurt ook bij tot hogere 

temperaturen in het water (Stroom et al., 2008). 

Vervuild water is ook een predisponerende factor. Door eutrofiëring kunnen cyanobacteriën ongeremd 

vermenigvuldigen. Er is voornamelijk een toename van fosfor door het veelvuldig gebruik van 

meststoffen op de akkerlanden die in het afvalwater terecht komen (Weirich en Miller, 2014, Serrano 

et al., 2015).  

Temperatuur (°C) 

G
ro

ei
 (d

-1
) 

Figuur 4. Het effect van temperatuur op de groei van Microcystis, 

diatomeeën en groenalgen (uit Stroom et al., 2008). 
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3. STRUCTUUR VAN DE CYANOTOXINES 

Cyanotoxines zijn verantwoordelijk voor de vergiftiging van wilde dieren, huisdieren en de mens. De 

verschillende toxines kunnen onderverdeeld worden op basis van hun chemische structuur of hun 

toxiciteit. Respectievelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen cyclische peptiden, alkaloïden en 

lipopolysacchariden enerzijds en hepatotoxines, cytotoxines, neurotoxines, toxines met een irriterende 

werking op het gastro-intestinaal stelsel en de huid en inflammatoire toxines anderzijds (Tabel 2). 

Wereldwijd worden de microcystines en nodularines, beiden hepatotoxines, het meest teruggevonden 

(Carmichael et al., 2001). 

 

Tabel 2. Voornaamste cyanotoxines en hun chemische structuur, toxiciteit en lethale dosis (LD) bij 

muizen na orale (PO) of intraperitoneale (IP) toediening (naar Carmichael et al., 2001, Osborne et al., 

2001, van Apeldoorn et al., 2007). 

Toxine Chemische 
structuur 

Toxiciteit LD PO LD IP 

Microcystine Cyclisch peptide Hepatotoxisch 5000 µg/kg LGa 25-150 µg/kg LGa 
Nodularine Cyclisch peptide Hepatotoxisch Onbekend 30-50 µg/kg LGa 
Cylindrosper-
mopsine 

Alkaloïde Cytotoxisch 2,5-8,3 mg/kg 
LG*a 

300 µg/kg LGa 

Anatoxine-a Alkaloïde Neurotoxisch 1-10 mg/kg LGa 375 µg/kg LGa 
Saxitoxine  Alkaloïde Neurotoxisch 263 µg/kg LGa 10 µg/kg LGa 
Aplysiatoxine Alkaloïde Gastro-intestinale 

en/of huid irritatie 
3000 µg/kg LGb 250 µg/kg LGb 

Lyngbyatoxine Alkaloïde Gastro-intestinale 
en/of huid irritatie 

1000 µg/kg LGb 250 µg/kg LGb 

Lipopoly-
saccharide 

Lipopoly- 
saccharide 

Acute fase respons 
(inflammatoir) 

Onbekend Onbekend 

LG: Lichaamsgewicht, aLD50, bLD100, *toxiciteit a.d.h.v. gevriesdroogde Cylindrospermopsis raciborskii 
waarvan 0,2% cylindrospermopsine.  
 
3.1. Microcystines 

Microcystines zijn monocyclische heptapeptiden die zeven aminozuren bevatten. De twee aminozuren 

op de uiteinden van het lineair peptide zijn gecondenseerd, waardoor ze een cyclisch eiwit vormen 

(Zhou et al., 2015). 

De basisstructuur is cyclo-(D-alanine-X-D-MeAsp-Y-

Adda-D-glutamate-Mdha) (Figuur 5). Hierbij zijn X en 

Y variabele aminozuren. D-MeAsp, Mdha en Adda 

staan respectievelijk voor D-erythro-β-methylaspartaat, 

N-methyldehydroalanine en (2S,3S,8S,9S)-3-amino-9-

methoxy-2,6,8-trimethyl-10-fenyldeca-4,6-dieenzuur 

(Andrinolo et al., 2008). 

Er werden reeds 64 varianten beschreven naargelang 

de substitutie met verschillende aminozuren. De meest 

voorkomende microcystines zijn microcystine-LR, 

Figuur 5. Chemische basisstructuur van microcystines. 

Microcystine-LR: R = CH(CH3)2   

Microcystine-RR: R = CH2NHC(NH2)=NH 
Microcystine-YR: R = C6H4-p-OH 
(uit van Apeldoorn et al., 2007). 
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microcystine-RR en microcystine-YR, waarbij de aminozuren X en Y respectievelijk leucine-arginine 

(LR), arginine-arginine (RR) en  tyrosine-arginine (YR) zijn (Bu et al., 2006). Van deze drie is 

microcystine-LR het meest voorkomend en dus ook het meest bestudeerd. 

Microcystines zijn oplosbaar in water, methanol en ethanol. Aangezien het intracellulaire toxines zijn, 

worden ze slechts traag afgebroken in de cel. Ze komen vrij in het water ten gevolge van veroudering 

van de cel, celdood of behandeling van water zoals chlorinatie. De vrije toxines worden gedegradeerd 

in minder dan een week in het oppervlakte water. Indien het water gefilterd of gedeïoniseerd is, 

kunnen ze veel langer aanwezig blijven. De aanwezigheid van humus en specifieke bacteriën zoals 

Pseudomonas, kunnen de afbraak daarentegen versnellen (van Apeldoorn et al., 2007).  

 

3.2. Nodularines 

Nodularines zijn monocyclische pentapeptiden waarbij 

de twee terminale aminozuren van het lineaire peptide 

gecondenseerd zijn tot een cyclisch peptide.  

De basisstructuur is cyclo-(D-MeAsp-L-Arg-Adda-D-

glutamate-Mdhb) (Figuur 6). Hierbij zijn L-Arg en Mdhb 

respectievelijk L-arginine en 2-(methylamino)-2-

dehydroboterzuur (Hitzfeld et al., 2000). 

Er is nog een ander nodularine geïsoleerd en 

geïdentificeerd, namelijk nodularin-Har dat homoarginine 

bevat in plaats van arginine (Saito et al., 2001). 

Nodularines zijn relatief stabiel in het donker. UV licht 

zorgt voor een versnelde afbraak. Indien de toxines zich intracellulair bevinden bv. in Nodularia 

spumigena, heeft UV geen effect. Dit wijst erop dat de celwand een beschermende rol vervult (Twist 

en Codd, 1997). 

 

3.3. Cylindrospermopsine 

Cylindrospermopsine (CYN) is een tricyclisch alkaloïde dat 

bestaat uit een tricyclische guanidine helft gecombineerd aan 

hydroxymethyluracil (Figuur 7). De negatief geladen 

sulfaatgroep en de positief geladen guanidine groep maken 

CYN een zwitterion dat goed oplosbaar is in water (Falconer 

en Humpage, 2006). Daarnaast is het toxine stabiel in het 

donker. De aanwezigheid van plantenenzymes en 

plantenpigmenten fasciliteert de degradatie van CYN 

blootgesteld aan zonlicht (van Apeldoorn et al., 2007). 

Er bestaat een niet-toxische variant, nl. deoxycylindrospermopsine (Falconer en Humpage, 2006). 

 

 

Figuur 6. Chemische basisstructuur van nodularines  

(uit van Apeldoorn et al., 2007). 

Figuur 7. Chemische structuur van 

cylindrospermopsine (uit van Falconer en 

Humpage, 2006). 
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3.4. (homo-)Anatoxine-a en anatoxine-a(S) 

Anatoxine-a is een tropaan-gerelateerd alkaloïde dat opgebouwd is uit een bicyclisch secundair amine 

en is een structuuranaloog van cocaïne. Het wordt gesynthetiseerd in de cel uit ornithine via 

putrescine met de hulp van ornithine decarboxylase. De basisstructuur is 2-acetyl-9-azabicyclo (Figuur 

8a) (van Apeldoorn et al., 2007). 

Anatoxine-a is relatief stabiel in het donker. In oplossing zonder de aanwezigheid van pigment wordt 

het snel gedegradeerd onder invloed van zonlicht. De afbraak versnelt daarbij als deze plaatsvindt in 

een alkalisch milieu (van Apeldoorn et al., 2007).  

Homoanatoxine-a is een anatoxine-a homoloog. Het heeft een propionyl groep op C2 in plaats van 

een acetyl groep (Figuur 8b) (van Apeldoorn et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

Anatoxine-a(S) is niet gerelateerd aan de structuur van anatoxine-a en is opgebouwd uit een unieke 

guanidine-methyl-fosfaatester (Figuur 9). ‘S’ verwijst naar het overmatig speekselen dat ontstaat na 

opname van anatoxine-a(S) (Briand et al., 2003). 

In alkalisch milieu en aan hogere temperaturen (>40°C) wordt anatoxine-a(S) snel afgebroken. Het is 

relatief stabiel onder neutrale en zure condities (van Apeldoorn et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Chemische structuur van anatoxine-a(S) (uit van Apeldoorn et al., 2007). 

 

3.5. Saxitoxines 

Saxitoxines (STX) of paralytic shellfish poisons bezitten 

een unieke tricyclische structuur gevormd door 

tetrahydropurine ringen (Figuur 10). STX’s zijn een groep 

van carbamaat alkaloïde toxines die ofwel niet 

gesulfateerd zijn (STX), enkelvoudig gesulfateerd zijn 

(gonyautoxines, GTX) of dubbel gesulfateerd (C-toxines). 

Daarnaast bestaan van deze toxines nog decarbamoyl 

derivaten (dc-STX en dc-GTX) (Kaas en Henriksen, 1999). 

Figuur 8. Chemische structuur van anatoxine-a (a) en homoanatoxine-a (b) (uit van Apeldoorn et al., 

2007). 

Figuur 10. Chemische structuur van 

saxitoxines (uit Hitzfeld et al., 2000). 



   9     

Bij kamertemperatuur en in het donker ondergaan saxitoxines verschillende hydrolysereacties. C-

toxines worden afgebroken tot dc-GTX. STX, GTX; en dc-GTX derivaten worden verder afgebroken 

tot niet-toxische producten. De dc-GTX’s zijn veel meer toxisch dan C-toxines, dus bij de degradatie 

van C-toxines zal eerst de toxiciteit verhogen om daarna terug te dalen (van Apeldoorn et al., 2007). 

 

3.6. Aplysiatoxine  
Aplysiatoxine en debromoaplysiatoxine zijn fenolische bislactonen (Figuur 11). Beide structuren zijn 

identiek met uitzondering van het broomatoom op de aromatische ring dat voorkomt bij aplysiatoxine 

(Orborne et al., 2001). 

  

 

 

 

 

 

Figuur 11. Chemische structuur van aplysiatoxine (uit Ito en Nagai, 2000). 

 

3.7. Lyngbyatoxine  

Lyngbyatoxine-a is identiek aan een isomeer van teleocidine A dat teruggevonden wordt in de mycelia 

van verschillende stammen van Streptomyces (Figuur 12) (Osborne et al., 2001). 

 

Figuur 12. Chemische structuur lyngbyatoxine-a, -b en -c (uit Osborne et al., 2001).  
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4. PATHOGENESE 

4.1. Microcystines 

Bij de absorptie en distributie in het lichaam kan microcystine-LR geen gebruik maken van passieve 

niet-ionische diffusie aangezien het een hydrofiele molecule is. Daarvoor maakt het gebruik van een 

ATP-afhankelijke transportmolecule, zoals de galzuur transporter. Organen die de transporter op hun 

celmembraan tot expressie hebben, zoals de lever, darm en nier, zijn bijgevolg het meest onderhevig 

aan de toxische werking van microcystine (Hitzfeld et al., 2000).  

Na orale opname komt microcystine-LR in de bloedstroom terecht door opname via de galzuur 

transporters die zich bevinden op de enterocyten van de dunne darm. Deze galzuur transporters 

bevinden zich ook op het oppervlak van de hepatocyten, wat leidt tot accumulatie in de lever. 

Sommige microcystines die meer hydrofoob zijn dan microcystine-LR kunnen evenwel toch in de 

cellen opgenomen worden via passieve diffusie (van Apeldoorn et al., 2007).  

Eens in de hepatocyt werkt microcystine-LR als een inhibitor van het serine/threonine fosfatase 1 

(PP1) en 2A (PP2A). Inhibitie van PP1 en PP2A leidt tot hyperfosforylatie van de proteïnen van het 

cytoskelet wat op zich leidt tot deformatie van de hepatocyten. Dit uit zich uiteindelijk in leverzwelling 

door de intrahepatische centrolobulaire bloedingen (Sebbag et al., 2013). Fosfatasen hebben een 

belangrijke rol in het behoud van de homeostase in de cel. Inhibitie leidt niet alleen tot hogere 

fosforylatie van proteïnen van het cytoskelet, maar ook van tumor-suppressor eiwitten, zoals p53. Dit 

zal uiteindelijk leiden tot celproliferatie, celtransformatie en tumorvorming (Zhou et al., 2015).  

Naast de inhibitie van fosfatasen, induceert microcystine-LR ook oxidatieve stress. Een hogere 

productie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS, reactive oxygen species) en een verhoogd 

verbruik van glutathione zullen aanleiding geven tot functieverlies van de cel en apoptose (Zhou et al., 

2015). 

Onderzoek heeft aangetoond dat er een dosis-afhankelijke toxiciteit is voor embryo’s. Via directe 

beschadiging van de placentabarrière kan microcystine het embryo bereiken en interfereren met de 

ontwikkeling (Bu et al., 2006). 

 

4.2. Nodularines  

Het werkingsmechanisme is sterk gelijkend op dat van microcystine. Na opname per os komt 

nodularine in de bloedbaan terecht door opname uit het ileum via de galzuur transporters. Daarna 

wordt het ook via de galzuur transporters opgenomen in de lever en de nier. In de hepatocyten zorgt 

nodularine voor veranderingen in de actinemicrofilamenten en het cytoskelet via inhibitie van PP1 en 

PP2A. Hierdoor ontstaat er een afronding van de cellen en een dense aggregatie van microfilamenten 

centraal in de cellen. Dit leidt tot destructie van de sinusoïdale endotheliale cellen, het parenchym en 

de sinusoïden met intrahepatische bloedingen en leverinsufficiëntie tot gevolg (van Apeldoorn et al., 

2007, Simola et al., 2012). 

 

4.3. Cylindrospermopsine 

Het cytotoxine CYN tast de lever het zwaarst aan, maar ook nieren, longen, hart, maag, bijnieren en 

het bloedvaten- en lymfevatensysteem worden beschadigd (Zegura et al., 2011).  
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Er zijn twee werkingsmechanismen, namelijk een snelle en een trage route. Het snelle 

werkingsmechanisme wordt geleid door een oxidatieproduct van CYN dat gemedieerd wordt door 

cytochroom P450. Via deze weg verwerft CYN een genotoxische eigenschap, maar het volledige 

werkingmechanisme is nog niet gekend (Falconer en Humpage, 2006). Zegura et al. (2011) hebben 

aangetoond dat CYN genotoxisch is in de perifere lymfocyten van de mens. De genen 

verantwoordelijk voor cytochroom P450 en p53 werden opgereguleerd na blootstelling aan CYN.  

Het trager werkingsmechanisme steunt op een irreversiebele inhibitie van de proteïnesynthese en 

glutathione synthese (Falconer en Humpage, 2006, Zegura et al., 2011). Na het elimineren van CYN 

uit het lichaam kan de inhibitie van de proteïnesynthese niet meer ongedaan gemaakt worden (van 

Apeldoorn et al., 2007).  

 

4.4. (homo-)Anatoxine-a en anatoxine-a(S) 

Anatoxine-a is neurotoxisch en werkt als een postsynaptische depolariserende neuromusculaire 

blokker. Het is een stereospecifieke nicotine agonist dat bindt op de neuronale nicotine acetylcholine 

receptoren ter hoogte van de neuromusculaire junctie (Gugger et al., 2005). Dit zorgt voor een 

blijvende stimulatie wat resulteert in een onderbreking van de elektrische transmissie. Een hoge dosis 

van anatoxine-a kan bijgevolg leiden tot musculaire paralyse. Wanneer de ademhalingsspieren 

aangetast worden, zal dit uiteindelijk leiden tot sterfte (Briand et al., 2003). 

Homoanatoxine-a is een neuromusculaire blokker dat de influx van Ca2+ ter hoogte van de cholinerge 

zenuwuiteinden stimuleert (van Apeldoorn et al., 2007). 

Anatoxine-a(S) is een cholinesterase inhibitor met een gelijkaardig werkingsmechanisme als de 

organofosfaatester insecticiden. Ze binden aan cholinesterase met een accumulatie van acetylcholine 

en een blijvende depolarisatie tot gevolg. Anatoxine-a(S) werkt enkel in op de periferie, dus de 

hersenen en de ogen worden niet bereikt (Briand et al., 2003). 

 

4.5. Saxitoxines 

STX bindt aan het Na+-kanaal ter hoogte van de neuromusculaire junctie en blokkeert bijgevolg de 

zenuwtransmissie. Dit zorgt uiteindelijk voor spierparalyse (Negri et al., 1995). 

 

4.6. Aplysiatoxine 

Aplysiatoxine en debromoaplysiatoxine zijn toxisch voor de huid en bevorderen de groei en 

ontwikkeling van tumoren door stimulatie van proteine kinase C  (Ito en Nagai, 2000, Ito et al., 2002). 

De maligne celtransformatie door debromoaplysiatoxine is geringer ten opzichte van aplysiatoxine 

door de afwezigheid van broom (Osborne et al., 2001). 

 

4.7. Lyngbyatoxine  
Net zoals aplysiatoxine heeft lyngbyatoxine tumor-stimulerende activiteiten en is het toxisch voor de 

huid door activatie van proteine kinase C. Lyngbyatoxine is lipofiel en kan zelfs door de huid 

penetreren (Osborne et al., 2001, Ito et al., 2002).  
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5. SYMPTOMEN      

5.1. Microcystines 

Klinische symptomen bij de hond ontstaan reeds één uur na de opname van microcystine en worden 

voornamelijk gekenmerkt door leverbeschadiging: braken, diarree, lethargie, zwakte, anorexie, koorts 

en icterus. Door het braken en de diarree ontstaat er snel dehydratatie met droge, bleke mucosae en 

een verlengde capillaire vullingstijd tot gevolg. Bij abdominale palpatie wordt er pijn in het craniale 

abdomen en hepatomegalie vastgesteld (Sebbag et al., 2013). In een casus van DeVries et al. (2013) 

werd een hond in California vergiftigd door te drinken van het water uit een zwembad met blauwalgen. 

Na één uur ontstonden klinische symptomen van leverbeschadiging en na twee dagen blindheid, 

depressie, tachypnee en epistaxis. Uiteindelijk namen de ademgeluiden toe en ontstond er erge 

dyspnee met sterfte tot gevolg.  

 

5.2. Nodularines 

Een intoxicatie bij de hond met nodularine verloopt zeer gelijkaardig als met microcystine aangezien 

ook de lever aangetast wordt. De klinische symptomen ontstaan echter pas vijf uur na de blootstelling, 

in tegenstelling tot microcystine waarbij de symptomen optreden na één uur (Peterson en Talcott, 

2012). Sterfte treedt dus ook later op, namelijk na één tot vijf dagen. Symptomen als gevolg van 

nierschade, zoals haematurie en anurie, komen bij een nodularine-intoxicatie meer tot uiting 

(Algermissen et al., 2011, Simola et al., 2011). 

 

5.3. Cylindrospermopsine  

De symptomen die waargenomen worden bij muizen en de mens, worden gekenmerkt door leverfalen, 

nierfalen en gastro-enteritis. Ze zijn dus gelijkaardig aan de symptomen die optreden bij microcystine 

en nodularine (Hawkins et al., 1985, Seawright et al., 1999, Falconer en Humpage, 2006). 

 

5.4. (homo-)Anatoxine-a en anatoxine-a(S) 

Een vergiftiging met anatoxine-a of homoanatoxine-a kent een heel acuut verloop bij de hond. De 

klinische symptomen worden gekenmerkt door neurologische verschijnselen, zoals musculaire 

spasmen in de poten mogelijks met paralyse, epileptische aanvallen met schuimbekken en collaps. Er 

wordt een oppervlakkige ademhaling waargenomen met cyanose en uiteindelijk ademhalingsstilstand 

tot gevolg. Reeds één uur na opname treedt er sterfte op (Gugger et al., 2005, Puschner et al., 2008, 

Faassen et al., 2012). 

Anatoxine-a(S) zorgt bij de hond voor inhibitie van cholinesterase dat gekarakteriseerd wordt door 

hypersalivatie, epiphora, diarree, polyurie, tremoren, incoördinatie, convulsie en ademhalingsstilstand 

(Peterson en Talcott, 2012). Aangezien anatoxine-a(S) enkel op de periferie inwerkt, wordt er geen 

miosis waargenomen.  

 

5.5. Saxitoxines 

Er worden typische neurologische symptomen waargenomen bij laboratoriummuizen en schapen 

waaronder nervositeit, incoördinatie, beven, ataxie, paralyse en convulsie. Paralyse van de 
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ademhalingsspieren zal uiteindelijk leiden tot sterfte (Runnegar et al., 1988, Negri et al., 1995, Lagos 

et al., 1999). De lethale dosis is 170 maal hoger bij orale toediening dan bij intraperitoneaal (IP) 

toediening bij muizen. Bij schapen werd er geen sterfte vastgesteld na intraruminale toediening tot 

1710 mg/kg LG (Runnegar et al., 1988). 

 

5.6. Aplysiatoxine 

Bloedingen ter hoogte van de dunne darm bij muizen geven aanleiding tot hemorragische shock (Ito 

en Nagai, 2000). 

Bij muizen worden de enterocyten ter hoogte van de dikke darm aangetast na IP toediening van het 

toxine. Hierdoor komt het opgestapelde vocht vrij in het lumen van de darm waardoor er diarree 

ontstaat ongeveer vier uur na toediening (Ito en Nagai, 1998).  

Aplysiatoxine veroorzaakt samen met lyngbyatoxine zwemmersziekte bij de mens. Zwemmersziekte 

kan al ontstaan na éénmalig zwemmen in besmet water. Indien de zwemmers een duikpak dragen, 

kunnen de algen onder het pak lange tijd aanwezig blijven. Enkele minuten tot uren na het contact 

ontstaat er jeuk met een branderig gevoel. Drie tot acht uur later is er reeds een erge 

contactdermatitis ontwikkeld, gekenmerkt door erythema, blaren en necrose. Tot nu toe werd de 

ziekte enkel gerapporteerd in Japan, Hawaii en Australië (Ito et al., 2002, WHO, 2003). 

 

5.7. Lyngbyatoxine 

Bij de mens worden diarree, braken, dysfagie, speekselen, halithose, koorts, zwakte, duizeligheid en 

tachycardie vastgesteld. Daarnaast kan er ook een contactdermatitis ontstaan bij mens en dier (Ito et 

al., 2002). 
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6. LETSELS 

6.1. Microcystines 

Op bloedonderzoek van een vergiftigde hond worden er verschillende zaken vastgesteld. Als eerste 

wordt er erythrocytose, neutrofilie, lymfopenie en thrombocytopenie waargenomen. Ten tweede zijn 

de leverwaarden, zoals alkaline fosfatase (AF), alanine transaminase (ALT), aspartaat transaminase 

(AST), creatine kinase en bilirubine gestegen wat indicatief is voor leverschade en cholestase. 

Daarnaast wordt er ook hypokaliëmie, hyperchloremie en hypoglycemie vastgesteld. Als laatste zijn 

de bloedstollingstijden, geactiveerde partiële thromboplastinetijd (APTT) en prothrombine tijd (PT), 

verlengd (DeVries et al., 1993, Sebbag et al., 2013). 

Post mortem wordt er steeds een vergrote, broze, donkere lever waargenomen. Bij infectie van 

drachtige muizen bereikt microcystis de foetussen. Dit kan leiden tot resorptie of abortus waarbij ook 

de foetale levers aangetast worden (Bu et al., 2006). Daarnaast werden er ook petechiën en 

ecchymosen vastgesteld in een casus van DeVries et al. (1993).  

Histologie van de lever toont dissociatie, degeneratie en hemorragische necrose van de hepatocyten 

aan. In de nieren wordt er glomerulosclerose en aantasting van de mesangiale cellen gerapporteerd 

(DeVries et al., 2013).   

 

6.2. Nodularines 

Milde niet-regeneratieve anemie en thrombocytopenie zijn de voornaamste hematologische 

veranderingen die optreden bij de hond na opname van/blootstelling aan nodularine. Net zoals bij 

microcystine zijn de leverwaarden gestegen en de bloedstollingstijden verlengd. In het bloed wordt er 

daarnaast nog een gestegen creatinine-, fosfaat- en ureumgehalte teruggevonden (Algermissen et al., 

2011, Simola et al., 2011). 

Post mortem wordt een gezwollen, broze, bruinrode lever aangetroffen. De nieren zijn bleek en 

gezwollen. Op de thymus, longen en het endocard bevinden zich petechiën (Algermissen et al., 2011, 

Simola et al., 2011). 

Op histologie van de lever wordt er centrolobulaire en panlobulaire necrose en bloedingen 

waargenomen. Er is een verlies van leverparenchym met collaps van het stroma. De galcanaliculi zijn 

gezwollen door opstapeling van gal en de macrofagen bevatten galpigmenten, hemosiderine en 

cellulair debris. De nier vertoont tubulaire necrose van de cortex. Ter hoogte van het hart worden 

verspreide necrotische myocardvezels teruggevonden (Algermissen et al., 2011, Simola et al., 2011). 

In een casus van Algermissen et al. (2011) werden twee honden blootgesteld aan nodularine en op 

histologie werd lymfoïde depletie van de milt, lymfeknopen, thymus en het lymfeweefsel van de darm 

en bronchen (GALT en BALT) waargenomen.  

 

6.3. Cylindrospermopsine 

Hawkins et al. (1985) en Seawright et al. (1999) hebben de toxiciteit van CYN bij muizen onderzocht 

na IP en orale toediening. De lever vertoont centrolobulaire necrose en vetopstapeling in de 

hepatocyten. Er zijn veranderingen in de glomerulaire bloedvoorziening van de nier met proximale 

tubulaire epitheliale necrose. Ter hoogte van de maag worden ulcera waargenomen en in het lumen is 
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er vers bloed opgestapeld. In de thymus en milt is er een selectieve necrose van lymfocyten met 

atrofie van de thymus en krimpen van de milt tot gevolg. Als laatste wordt er aantasting van de 

bloedvaten van de hartspier, de ogen en de staart vastgesteld. 

 

6.4. (homo-)Anatoxine-a 

In Nederland stierven drie honden kort na het zwemmen in het IJmeer (Faassen et al., 2012). In 

Nieuw-Zeeland raakten vijf honden besmet door te zwemmen in de Hutt River. Ook zij stierven enkele 

uren na de blootstelling (Wood et al., 2007). Beide oppervlaktewaters waren besmet met anatoxine-a. 

Op autopsie en histologie van de honden werden geen anatoxine-a-specifieke afwijkingen 

teruggevonden. Longoedeem, renale hyperemie en kleine bloedingen in de longen en het hart zijn 

letsels die ontstaan tijdens de agonie (Wood et al., 2007, Faassen et al., 2012). 

In het bloedbeeld worden ook niet-specifieke veranderingen waargenomen zoals hyperglycemie, 

acidose, milde hypofosfatemie en milde respiratoire alkalose (Puschner et al., 2008). 

 

6.5. Saxitoxines 

Bij een groep van veertien vergiftigde schapen werden op autopsie en histologie geen specifieke 

afwijkingen gevonden (Negri et al., 1995). 

 

6.6. Aplysiatoxine 

Bij muizen ontstaat er na blootstelling aan aplysiatoxine per os of IP een dilatatie van de lymfevaten 

en een opstapeling van bloed in de capillairen ter hoogte van de dunne darm. Dit leidt tot bloedingen 

ter hoogte van de wand van de dunne darm (Ito en Nagai, 2000). Ter hoogte van de dikke darm wordt 

er vocht opgestapeld in de submucosa. Het vocht vloeit vanuit de submucosa naar de lamina propria 

waarbij de enterocyten loskomen en het vocht in de darm terecht komt (Ito en Nagai, 1998). Na 

intraveneuze toediening bij muizen ontstaan er geen bloedingen in de darm maar enkel in de longen 

(Ito en Nagai, 2000).  

De acute contact dermatitis ontstaat reeds enkele minuten tot uren na de blootstelling. Op histologisch 

onderzoek van de huid van de mens wordt er oppervlakkige desquamatie, epidermaal oedeem met 

vesikels en infiltratie van ontstekingscellen waargenomen (Osborne et al., 2001). 

 

6.7. Lyngbyatoxine 

De IP toediening van de LD100 van lyngbyatoxine (250 µg/kg LG) bij muizen veroorzaakt aantasting 

van de capillairen ter hoogte van de villi van de dunne darm met opstapeling van exsudaat. Er zijn 

veel hogere dosissen nodig na per orale toediening (>1000 µg/kg LG) om sterfte te veroorzaken. 

Sublethale dosissen veroorzaken erosies ter hoogte van het volledige gastro-intestinaal stelsel en 

ontsteking in de longen (Ito et al., 2002). 

Net zoals bij aplysiatoxine wordt er op histologisch onderzoek van humane huid oppervlakkige 

desquamatie, epidermaal oedeem met vesikels en infiltratie van ontstekingscellen waargenomen 

(Osborne et al., 2001).  
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7. DIAGNOSE 

7.1. Anamnese en klinische symptomen  

De hond wordt meestal blootgesteld aan cyanotoxines door te zwemmen in gecontamineerd water. 

Kort na de opname van gecontamineerd water vertoont de hond acute symptomen van vergiftiging. 

De klinische symptomen die tot uiting komen en het afwijkend klinisch onderzoek en bloedonderzoek 

zijn afhankelijk van welk cyanotoxine opgenomen is, zoals vermeld in §5 en 6 (Negri et al., 1995, 

Gugger et al., 2005, Simola et al., 2012, Sebbag et al., 2013). 

 

7.2. Wateronderzoek 

Een waterstaal kan microscopisch onderzocht worden op de aanwezigheid van eventuele 

cyanobacteriën (Figuur 13.A). Morfologische differentiatie is echter niet genoeg aangezien niet alle 

cyanobacteriën toxines produceren (Sebbag et al., 2013). De cyanobacteriën kunnen onderzocht 

worden op de aanwezigheid van specifieke genen die instaan voor de toxineproductie. Deze 

methodes zijn gebaseerd op de polymerase kettingreactie (PCR).  

De toxines zelf kunnen gedetermineerd worden met behulp van verschillende chemische methodes, 

zoals high-performance liquid chromatography (HPLC), de combinatie gaschromatografie en 

massaspectrometrie (GC-MS), maxtrix assisted laser desorption ionisation time of flight analyzer 

(MALDI-TOF) en de combinatie van vloeistofchromatografie met tandem massaspectrometrie (LC-

MS/MS) (Tabel 3) (Moreira et al., 2014, Puschner et al., 2008). Daarnaast bestaan er ook 

biochemische methodes die gebruik maken van antilichamen om cyanotoxines aan te tonen zoals 

enzyme-linked immuno sorbent assay (ELISA) (Moreira et al., 2014).  

Voordat de determinatiestap kan uitgevoerd worden, moeten de toxines eerst geëxtraheerd, 

geconcentreerd en gezuiverd worden. Vriesdrogen gecombineerd met ovendrogen wordt het meest 

gebruikt voor de extractie van cyanotoxines. Aanconcentreren en opzuiveren worden voornamelijk 

met vastefase-extractie (SPE) uitgevoerd (van Apeldoorn et al., 2007). 

 

Figuur 13. Microscopische beelden van Oscillatoria in water (A) en maaginhoud (B) (uit Faassen et al., 2012). 
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Tabel 3. Verschillende chemische methodes die gebruikt worden bij de detectie van cyanotoxines 

met hun detectielimiet (uit Moreira et al., 2014). 

Chemische methode Cyanotoxine Detectielimiet 

HPLC-UV Microcystine 34-170 ng/L (water) 

HPLC-PDA Cylindrospermopsine 5 ng/kolom 

HPLC-FLD Anatoxine 0,2 µg/L (water) 

80 ng/g (vis) 

Saxitoxines  STX: 1,1 µg/kg; dcSTX: 1,9 µg/kg; 

GTX2.3: 2,1 µg/kg; dcGTX2.3: 1,1 

µg/kg; GTX5: 0,4 µg/kg  

C1.2: 4,2 µg/kg 

GC-MS Anatoxine 2 ng/ml (water) 

MALDI-TOF Microcystine 0,1 µg/L (water) 

0,1-0,2 µg/g (microalgen) 

Nodularine  3 ng (cyanobacteriën) 

LC-MS/MS Microcystine 0,007 µg/g (vis) 

Cylindrospermopsine 0,2 µg/L 

Saxitoxines  25 nM (cyanobacteriën) 

HPLC: high-performance liquid chromatography, UV: ultaviolet, PDA: photo-diode array, FLD: 
fluorescence detection, GC-MS: gaschromatografie-massaspectrometrie, MALDI-TOF: maxtrix 
assisted laser desorption ionisation time of flight analyzer, LC-MS/MS: vloeistofchromatografie-tandem 
massaspectrometrie. 
 

7.3. Onderzoek maaginhoud 

De maaginhoud van mens en dier kan microscopisch onderzocht worden, maar ook hier kan er geen 

onderscheid gemaakt worden tussen toxische en niet-toxische cyanobacteriën (Figuur 13.B) (Sebbag 

et al., 2013). Net zoals bij het onderzoek van een waterstaal is bijkomend onderzoek noodzakelijk om 

de eventuele toxines te identificeren. 

 

7.4. Autopsie 

De pathologische bevindingen op macroscopisch en microscopisch onderzoek zijn eveneens 

afhankelijk van het species dat opgenomen is.  
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8. BEHANDELING  

Bij een besmetting met cyanobacteriën bestaat de behandeling uit drie fundamentele onderdelen: 

1. De opname en absorptie van toxines verhinderen 

2. Een ondersteunende therapie 

3. Specifieke medicatie  

 

8.1. Opname en absorptie verhinderen 

Allereerst moet men zorgen dat het dier geen besmet water meer kan opnemen. Hierbij is het 

belangrijk om het dier onmiddellijk te wassen, want op hun vacht zijn er nog residuen aanwezig van 

gecontamineerd water met toxines (Sebbag et al., 2013).  

Daarnaast kan men ook braken induceren of actieve kool toedienen om zo de absorptie van toxines  

en de enterohepatische recirculatie te verhinderen (Puschner et al., 2010, Rankin et al., 2013). 

 

8.2. Ondersteunende therapie 
Afhankelijk van het soort toxine dat opgenomen is, worden verschillende organen aangetast. Bij de 

hepatotoxines (microcystis, nodularine en CYN) is het belangrijk om de leverfunctie te ondersteunen 

en bijkomend nog de nierfunctie indien het een intoxicatie met nodularine betreft. Bescherming van 

het centraal zenuwstelsel is zeer belangrijk bij opname van de neurotoxines (anatoxine-a en STX). De 

behandeling bij neurotoxines komt echter meestal te laat door het acuut verloop van de intoxicatie.  

 

• Vochttherapie  

Bij elke vorm van vergiftiging met cyanobacteriën moet allereerst gestart worden met een 

intraveneuze vochttherapie (0,9% NaCl) om dehydratatie te verhinderen. Hieraan kan KCl en 5% 

dextrose toegevoegd worden om het K+-verlies via de darm en anorexie tegen te gaan. Vochttherapie 

helpt ook bij het ondersteunen van de diurese (Puschner et al., 2010, Simola et al., 2011, Rankin et 

al., 2013).  

 

• Anti-emetica  

Braken geïnduceerd door hepatotoxines, moet behandeld worden om dehydratatie te voorkomen. Dit 

kan onder andere met metoclopramide (Simola et al., 2011). 

 

• Histamine H2 antagonisten 

Ranitidine en famotidine zijn beiden histamine H2 antagonisten, met een maagzuurremmende 

activiteit. Zo zorgen ze voor een reductie van maagulcera en maagbloedingen die ontstaan door de 

inwerking van hepatotoxines (Rankin et al., 2013). Famotidine is echter niet verkrijgbaar in België.  

 

• Antibiotica  

Als gevolg van een verminderde bacteriële klaring door de lever kan sepsis ontstaan. Dit kan 

verhinderd worden door de toediening van antibiotica (penicilline G, ampicilline, amikacine) (DeVries 

et al., 1993, Rankin et al., 2013, Simola et al., 2011). 
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• Denosyl®  

Denosyl is een voedingssupplement dat S-adenosylmethionine (SAM-e) bevat. SAM-e is een anti-

oxidans dat gevormd wordt uit methionine en adenosine trifosfaat (ATP). Het fungeert als een 

methylgroep donor en ondersteunt op die manier de cellulaire biochemische reacties en reduceert 

cholestase. SAM-e heeft bijkomend ook een anti-inflammatoire en analgetische werking (Rankin et al., 

2013, Sebbag et al., 2013).  

           

• Silibinine 

Silibinine kan toegediend worden onder de vorm van Denamarine®. Denamarine® bevat naast silibinine 

ook nog SAM-e. Silibinine is het hoofdbestanddeel van het Mariadistel extract (gekend als silymarine).  

Dit extract is een mengel van flavonen waaronder silibinine A en B, isosilibinine A en B, silicristine en 

silidianine.  

Silymarine en silibinine hebben beiden anti-hepatotoxische eigenschappen. IP toediening van 

silymarine bij muizen biedt 100% bescherming tegenover microcystine-LR. Bovendien werden 

silymarine en silibinine ook per os toegediend bij een hond na de opname van microcystine-LR, maar 

daar is de helende werking nog niet van bevestigd (Rankin et al., 2013, Sebbag et al., 2013).  

 

• Vitamine B 

Door aantasting van de lever komt het vetmetabolisme in het gedrang. Supplementatie van vitamine B 

(B1, B2, B3, B6 en B12) zal de werking van de lever fasciliteren doordat ze in verschillende 

enzymsystemen van het vetmetabolisme een rol spelen (Rankin et al., 2013, Sebbag et al., 2013). 

 

• Vitamine K1  

Leverschade veroorzaakt een tekort aan vitamine K1 waardoor bloedingen in de hand gewerkt worden 

(Sebbag et al., 2013). 

  

• Transfusie 

Bloed-, plasma- of bloedplaatjestransfusie kunnen nodig zijn bij erge bloedingen en coagulopathie 

(Rankin et al., 2013, Sebbag et al., 2013). 

 

• Diuretica 

Naast de vochttherapie kunnen ook diuretica zoals furosemide en mannitol toegediend worden om de 

nierfunctie te ondersteunen (Simola et al., 2011).  

 

• Anti-oxidanten 

Aangezien microcystines oxidatieve stress veroorzaken, kan de supplementatie van vitamine E en 

selenium helpen bij de behandeling (Sebbag et al., 2013).  

 

 



   20     

• Sedativa 

Sedativa kunnen gebruikt worden bij een intoxicatie met neurotoxines. Diazepam, fenobarbital en 

pentobarbital onderdrukken de convulsies (Puschner et al., 2010, Peterson en Talcott, 2012). 

 

• Atropine 

Atropine zal de speekselproductie onderdrukken bij opname van anatoxine-a(S) door zijn inhiberende 

werking op het parasympatische zenuwstelsel (Peterson en Talcott, 2012). 

 

8.3. Specifieke therapie 

• Cholestyramine 

Cholestyramine is een niet-verteerbaar ionenuitwisselingshars dat bindt met galzuren in het 

maagdarmkanaal en voorkomt zo enterohepatische recirculatie van galzuren. Het is aangetoond dat 

cholestyramine de mogelijkheid heeft om te binden met microcystine in ratten na per orale toediening. 

In vitro kan er meer dan 99% van het microcystine gebonden worden. In vivo studies hebben 

bevestigd dat dit ook gebeurt in het lumen van het maagdarmkanaal bij de rat. De case waarbij 

cholestyramine werd toegediend, is één van de eerste waarbij de overleving van een hond werd 

beschreven (Rankin et al., 2013). 

 

• Chemoprotectanten 

Cyclosporine-A, rifampine en silymarine zijn drie chemoprotectanten die 100% bescherming bieden 

tegen vergiftiging met microcystine-LR bij muizen onder experimentele omstandigheden. Verder 

onderzoek is noodzakelijk om de werking bij andere species te verduidelijken.    

Er wordt pas bescherming vastgesteld indien cyclosporine-A minstens één tot drie uur vooraf 

toegediend wordt. Echter indien het 24 uur op voorhand toegediend is, zal het geen bescherming 

meer bieden. Cyclosporine-A heeft verschillende werkingsmechanismen, zoals onderdrukking van de 

helper en cytotoxische T-cellen, stimulatie van de fosfolipase activiteit en inhibitie van thromboxaan 

synthase activiteit in macrofagen, stabilisatie van de lysosomale membraan en inhibitie van het 

galzuurtransportsysteem. Onderzoek zal echter nog moeten uitwijzen welk mechanisme precies zorgt 

voor de bescherming tegen micocystines (Heransky et al., 1990). 

Silymarine daarentegen geeft slecht 75% bescherming als het één uur op voorhand is toegediend, 

maar geeft wel 100% bescherming als het drie tot 24 uur op voorhand is toegediend (Lakshmana Rao 

et al., 2004). 

Rifampine is een membraan-actieve stof dat de galzuur transporter in de lever blokkeert. In 

tegenstelling tot cyclosporine-A en silymarine, kan rifampine enerzijds preventief gebruikt en 

anderzijds als therapie na blootstelling aan microcystine-LR. Toediening één uur op voorhand biedt 

100% bescherming. Drie uur op voorhand leidt echter al tot 75% sterfte (Lakshmana Rao et al., 2004, 

Sebbag et al., 2013).   
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• N-acetylcysteïne 

N-acetylcysteïne (NAC) is een glutathion precursor. Puerto et al. (2010) hebben aangetoond dat NAC 

bescherming biedt tegenover microcystine-LR bij vissen (tilapia). NAC is een precursor in de GSH 

synthese en fungeert hierbij als een cysteïne donor, waardoor NAC de enzymactiviteit betrokken in de 

GSH cyclus, stimuleert. 

Hierbij is een correcte dosis uitermate belangrijk want een hoge dosis (96 mg NAC/vis/dag) induceert 

oxidatieve stress. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van steatose en hepatocyten met een 

bleek cytoplasma gevuld met vetvacuoles. Lage dosissen (22 mg NAC/vis/dag) daarentegen bieden 

onvoldoende bescherming.  

Een correcte dosis (44 mg NAC/vis/dag) zorgt voor minder aantasting van het cytoskelet door 

microcystine. Het reduceert de vrije radicalen en oxidanten en zo ook de weefselschade.   
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9. BEHANDELING VAN WATER 

Behandeling van water is belangrijk want niet alleen dieren kunnen vergiftigd worden, ook de 

gezondheid van de mens komt in het gedrang door opname van gecontamineerd water of opname 

van geïnfecteerde voedingsmiddelen, zoals vissen en schaaldieren. Kinderen lopen daarbij een hoger 

risico op intoxicatie door hun lager lichaamsgewicht en hun ontwikkelingsstadium. Ze spelen ook 

vaker in vijvers en meren tijdens de warme zomermaanden en nemen hierbij meer water op in 

vergelijking met volwassenen (Weirich en Miller, 2014).  

De cyanotoxines die voorkomen in het oppervlaktewater kunnen ook accumuleren in vissen, 

weekdieren en schaaldieren ter hoogte van de lever, nieren, darmen en spieren. De gehalte die 

worden waargenomen, bereiken echter zelden onaanvaardbare niveau’s. Indien de visconsumptie 

echter hoog genoeg is, kan de toelaatbare dagelijkse inname overschreden worden (Berry et al., 

2011, Poste et al., 2011, Weirich en Miller, 2014). 

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft richtlijnen opgesteld voor microcystines met een maximaal 

gehalte van 1 µg/l drinkwater en een toelaatbare dagelijkse inname van 0,04 µg/kg LG. Voor 

anatoxine-a en CYN werden respectievelijk maximale gehaltes van 12,24 µg/l en 0,81 µg/l in water 

vastgelegd. De toelaatbare dagelijkse inname voor anatoxine-a bedraagt 0,51 µg/kg LG en voor CYN 

0,03 µg/kg LG (Codd et al., 2005, Poste et al., 2011). Ook over aanvaardbare niveau’s van 

cyanotoxines in vis en schaaldieren zijn al verschillende richtlijnen opgesteld in een groot aantal 

landen (Tabel 4) (Testai et al., 2016). 

In de eerste plaats is het belangrijk om eutrofiëring te voorkomen. Dit ligt voornamelijk in handen van 

de landbouw. De landbouw moet ervoor zorgen dat nutriënten en andere contaminanten in het 

regenwater gereduceerd worden voordat ze rivieren en meren bereikt. Het gebruik van graslanden en 

rietvelden waarover water wordt gezuiverd, het gebruik van een fatsoenlijke mestopslag, een 

verminderd gebruik van vloeibare mest en het vermijden om mest te verspreiden op harde of bevroren 

grond zijn voorbeelden van een aangepast praktijkmanagement die helpen nutriënten te reduceren in 

afvalwater van de akkerlanden (Sanderson et al., 2001). 

Ook al zou men onmiddellijk de vervuiling van oppervlaktewater stoppen, het probleem zal niet 

opgelost zijn, aangezien riveren en meren momenteel voldoende fosfor bevatten om de 

cyanobacterën nog tientallen jaren te voeden. Het is dus belangrijk dat het water ook effectief kan 

behandeld worden (Weirich en Miller, 2014).  

De meest voorkomende waterbehandelingen zijn sedimentatie, zandfiltratie, ozonatie, actieve 

koolstoffiltratie en desinfectie met chloor of andere oxiderende stoffen. De mogelijkheid om toxines te 

verwijderen hangt af van verschillende factoren, zoals de methode van de behandeling, het type 

cyanotoxine en de omgevingsfactoren. Zandfiltratie verwijdert geen toxines, maar wel de cellen die de 

toxines bevatten ofwel veroorzaken ze cellyse met het vrijkomen van toxines tot gevolg. Chlorinatie 

daarentegen kan wel toxines vernietigen, maar lang niet alle toxines (Hoeger et al., 2005).   
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Tabel 4. Maximaal toelaatbare gehaltes aan cyanotoxines in vis en schaaldieren in verschillende 

landen (uit Testai et al., 2016). 

Land Voedingsmiddel Cyanotoxine Max. toelaatbare gehalte 

Alle Europese 

landen 

Tweekleppige 

weekdieren 

Paralytic shellfish 

poisoning 

800 µg/kg 

Frankrijk Vis Microcystines 1,4 µg/kg (kind) 

5,6 µg/kg (volwassene) 

Saxitoxines Indien aanwezig in water, 

uitsluiten voor consumptie 

Australië Schelpdieren Saxitoxines 800 µg/kg 

Victoria en Nieuw-

Zuid-Wales 

(Australië) 

Vis Microcystines en 

nodularines 

24 µg/kg 

CYN en deoxyCYN 18 µg/kg 

Garnalen Microcystines en 

nodularines 

32 µg/kg 

CYN en deoxyCYN 24 µg/kg 

Mosselen en weekdieren Microcystines en 

nodularines 

51 µg/kg 

CYN en deoxyCYN 39 µg/kg 

Canada Tweekleppige 

weekdieren 

Paralytic shellfish 

poisoning 

800 µg/kg 

Californië Vis Microcystines 10 ng/g 

CYN 70 ng/g 

Anatoxine-a 5000 ng/g 

Ohio Vis  Microcystine-LR 28 µg/kg visfilet 

Illinois Vis Microcystines 28 µg/kg visfilet 

Oregon Voedingssupplementen Microcystines 1 µg/kg 
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BESPREKING 

Het recent onderzoek en de nauwlettende opvolging van vergiftigde honden, vissen, schapen, muizen 

en mensen heeft al veel informatie opgeleverd. De hepatotoxines worden het vaakst teruggevonden 

waardoor ook het meest onderzoek naar deze cyanotoxines uitgevoerd is. Op die manier is er 

ondertussen een meer doeltreffende behandeling gevonden. Een therapie tegen een vergiftging met 

neurotoxines is daarentegen nog niet op punt gesteld. De honden vertonen meestal acute sterfte 

waardoor alle hulp te laat komt.  

In 2013 werden voor het eerst twee casussen beschreven waarbij in elke casus een hond een 

intoxicatie met microcystines heeft overleefd. In de meeste casussen werd een ondersteunende 

therapie toegepast. Hier werd echter nog bijkomende medicatie toegediend zoals cholestyramine die 

meer gericht is op de leverschade (Rankin et al., 2013, Sebbag et al., 2013). In de casus van Rankin 

et al. werd de hond één jaar opgevolgd, waaruit kan afgeleid worden dat de hond effectief genezen is. 

Sebbag et al. daarentegen hebben de hond slechts één enkele maal na een week teruggezien. Hierbij 

werden nog lichte afwijkende leverwaarden gevonden in het bloed, terwijl de hond wel als genezen 

was verklaard. Er kon dus in principe nog niet over een volledig herstel gesproken worden. In beide 

gevallen is het lange termijn effect van de vergiftiging niet bestudeerd, wat wel belangrijke informatie 

zou kunnen opgeleverd hebben.  

Dierenartsen zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het sensibiliseren van de mensen voor de 

gevaren in oppervlaktewater. In de eerste plaats zou het aangewezen zijn om honden niet te laten 

zwemmen in meren of om zelfs huisdieren niet mee te nemen naar het buitenland. Naast 

cyanobacteriën zijn er echter nog andere potentiële gevaren zoals babesiose, leishmaniasis, 

hartworm en nog zoveel meer.  

Indien men toch de intentie heeft om te zwemmen in rivieren, zouden preventief chemoprotectantia 

kunnen toegediend worden. Cyclosporine-A en rifampine bieden bescherming tegenover 

microcystine-LR indien ze één tot drie uur op voorhand zijn toegediend. Silymarine daarentegen biedt 

pas bescherming als het drie tot 24 uur voor de blootstelling is opgenomen. Deze studies zijn nog 

maar enkel uitgevoerd op muizen blootgesteld aan microcystine-LR. Verder onderzoek is noodzakelijk 

om te weten of ze ook preventief werken bij honden en de mens, bij blootstelling aan andere toxines 

en bij welke wijze van blootstelling. Er moet ook nog meer duidelijkheid komen of silymarine ook nog 

preventief werkt indien het meer dan één dag voor de vergiftiging is toegediend. Zo zou bepaald 

kunnen worden hoeveel keer silymarine moet toegediend worden om veilig te reizen.  

Onderzoek heeft dus al voor veel vooruitgang gezorgd, maar er zijn ook nog heel wat vraagtekens. 

Het belangrijkste wat moet onthouden worden, is dat er zorgvuldig moet omgegaan worden met onze 

planeet. De opwarming van de aarde en eutrofiëring zorgen namelijk samen voor de exponentiële 

groei van cyanobacteriën.   
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