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SAMENVATTING 

In deze retrospectieve studie naar atypische myopathie uitgevoerd op de dienst Pathologie van de 

Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, te Merelbeke was het de bedoeling aan de hand van 

retrospectief materiaal een herevaluatie te bekomen van de toen gestelde diagnose atypische 

myopathie bij een vijftiental dieren die tussen 1995 en 2011 aangeboden werden voor autopsie. De 

toen genomen spierstalen werden opnieuw histologisch onderzocht en beoordeeld. Bijkomend werd er 

aan de hand van deze stalen elektronenmicroscopisch onderzoek verricht met de bedoeling de 

mitochondria te kunnen analyseren en beoordelen gezien atypische myopathie het gevolg is van een 

primaire mitochondriale stoornis en de mitochondria als eerste degeneratieve veranderingen 

ondergaan. Uit deze studie bleek dat deze evaluatietechniek een hulpmiddel kan zijn voor het 

diagnosticeren van atypische myopathie, het vereist echter vers materiaal om een goede analyse en 

beoordeling te kunnen bekomen gezien autolyse snelle veranderingen met zich meebrengt. 

Aangezien dit hier niet het geval was kon men de mitochondria niet analyseren noch beoordelen.  

Ondertussen is de etiologie van atypische myopathie achterhaald geweest. De ziekte wordt 

veroorzaakt door opname van esdoornzaden die hypoglycine A bevatten. Dit wordt in het lichaam 

omgezet naar een toxisch metaboliet methyleencyclopropylacetaatzuur (MCPA). Dit toxisch metaboliet 

tast voornamelijk de mitochondria aan in de type I spiervezels en brengt daar een verworven multipele 

acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie (MADD) teweeg. Er ontstaat een energietekort in de aangetaste 

spiervezels resulterend in een massieve rhabdomyolysis. Men zal vanaf heden rechtstreeks het 

toxisch metaboliet kunnen aantonen in het bloed (MCPA-carnitine) en/of urine (MCPA-glycine) en op 

die manier de definitieve diagnose kunnen stellen. Het stellen van de diagnose van atypische 

myopathie was voor dat de etiologie gekend was niet evident. Om een diagnose te kunnen stellen was 

het gehele plaatje; anamnese, klinische symptomen, bloed-/urineonderzoek en histologisch onderzoek 

(pre- of postmortem) van groot belang. Dit bleek ook uit deze studie, wil men de diagnose van 

atypische myopathie kunnen stellen dan moeten al deze facetten in beschouwing worden genomen. 

Deze studie werd geplaatst in het algemeen kader van acute sterfte bij paarden en pony’s. Hiervoor 

keek men naar het aantal acuut gestorven dieren volgens welbepaalde opgestelde criteria in de 

periode 2004 tot en met 2011, de periode waartoe de vijftien gevallen van atypische myopathie 

eveneens behoorden. Verder keek men naar de meest voorkomende doodsoorzaken van acute 

sterfte. De spijsverteringsstelselaandoeningen kwamen hooguit op de eerste plaats, gevolgd door 

toxische oorzaken en zenuwstelselaandoeningen. 
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1. INLEIDING 

 

1.1. ACUTE STERFTE BIJ PAARDEN EN PONY’S 

Een algemeen aanvaarde definitie voor acute/plotse sterfte bestaat er niet. In veel gevallen wordt dit 

evenwel gedefinieerd als een onverklaarbare dood die optreedt bij schijnbaar gezonde dieren waarbij 

er 12 tot 24 uren voor de dood geen symptomen werden waargenomen (Casteel en Turk, 2002). In 

deze masterthesis is het evenwel de bedoeling om een retrospectieve studie uit te voeren naar dieren 

gestorven aan atypische myopathie. Aangezien bij dieren met atypische myopathie in de meeste 

gevallen acute symptomen (zie verder) doormaken en de sterfte vrij snel optreedt, werd geopteerd om 

de definitie uit te breiden naar ziektebeelden met een acuut ontstaan en een snel fataal aflopen (zie 

verder).  

 

Soms dient men acute van plotse sterfte te differentiëren. In het eerste geval gaat men er immers 

vanuit dat de dieren dagelijks (of tweemaal per dag) gemonitord worden (Radostits et al., 2000). In het 

tweede geval betreft het vooral dieren die op een weide staan en slechts één- tot tweemaal per week 

geobserveerd worden. In deze gevallen, worden de symptomen voorafgaand de sterfte niet 

opgemerkt en dienen deze eerder ingedeeld te worden bij onverwachte sterfte (Brown en Mullaney, 

1991). In elk geval moet de eigenaar er attent worden opgemaakt dat in beide gevallen een 

doodsoorzaak niet altijd, en jammer genoeg veel te vaak, kan gesteld worden (Brown en Mullaney, 

1991; Lyle et al., 2011).  

 

De oorzaken van een snel optredende sterfte is divers. Bij paarden die gestorven zijn zonder 

voorafgaande symptomen wordt vooral aan intoxicaties, acuut hartfalen, aortaruptuur, idiopathische 

bloedvatruptuur, longbloeden (Lyle et al., 2011) en anafylactische shock gedacht (Casteel en Turk, 

2002). Bij deze laatste is er meestal een directe correlatie met een injectie die kort voordien werd 

toegediend (Casteel en Turk, 2002). Vandaar dat deze meestal niet worden opgenomen onder de 

definitie van onverklaarbare sterfte. Bij paarden met een snel fataal verlopend ziekteverloop zijn vooral 

gastro-intestinale aandoeningen een belangrijke oorzaak. Daarnaast zijn ook acute intra-abdominale, 

cervicale, en pulmonale bloedingen belangrijke oorzaken van acute sterfte bij het paard (Casteel en 

Turk, 2002). In tabel 1 worden verschillende oorzaken van acute sterfte weergeven. Het ligt niet 

binnen de bedoeling van deze thesis om hierop dieper in te gaan. 
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Tabel 1: Oorzaken van acute sterfte bij paarden en pony’s. 
(naar Brown en Mullaney, 1991; Casteel en Turk, 2002; lyle et al., 2011; Votion, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARDIOVASCULAIR STELSEL 

 Aritmieën 

 Erge myocardiale necrose 

 Chordae tendineae ruptuur 

 Ruptuur van groot bloedvat (vaak aortastam) 

 Perifere vasculaire laesies 

 RESPIRATOIR SYSTEEM 

 Longbloeding 

 Pulmonaire trombose 

 Pneumothorax 

 Acuut pulmonair oedeem 

 Bronchospasmen 

 GASTRO-INTESTINAAL STELSEL 

 Peracute colitis 

 METABOLE EN NUTRITIONELE OORZAKEN 

 Hypocalcemie 

 White muscle disease 

 CENTRAAL ZENUWSTELSEL TRAUMA 

 Schedelfractuur 

 Bloeding CZS 

 Fractuur nekwervel 

 Instabiliteit nekwervel 

 BLIKSEM / ELECTROCUTIE 

 INTOXICATIE 

 Chemische toxines 

o Fluoroacetaat 

o Monensin 

o Arganofosfaten en carbamaten 

o Warfarin en andere anticoagulantia 

o Strychnine 

 Plantentoxines 

o Zwarte nachtschade (Solanum nigrum) 
o Oleander (Nerium oleander) 
o Wonderboom (Ricinus communis) 
o Dolle kervel (Conium maculatum) 
o Taxus (taxus baccata) 
o Papegaaienkruid (Amaranthus retroflexus) 
o Esdoorn (Acer pseudoplatanus en Acer negundo) 

 INFECTIEUZE OORZAKEN 

 Tyzzer’s disease 

 Salmonellose 

 Babesiose 

 Botulisme 

 Clostridium enterotoxemie 

 Luchtzakmycose (verbloeding) 

 Potomac horse fever 

 Neonatale septicaemie/diarree 

 KOGELSCHOT 



4 
 

1.1. ATYPISCHE MYOPATHIE 

Voor een meer uitgebreide literatuurstudie over atypische myopathie (AM) wil ik graag verwijzen naar 

mijn masterproef: ‘Atypische myopathie bij het paard met de nadruk op de histopathologische 

diagnostiek (2010-2011)’. 

AM is een weide-geassocieerde, vaak fatale niet-arbeid-gerelateerde spieraandoening. De 

aandoening manifesteert zich plots en onverwachts en wordt gekenmerkt door een ernstige 

rhabdomyolysis van de ademhalingsspieren, skeletspieren en soms de hartspier (Votion en Gerber, 

2011; Votion en Van Galen, 2011). AM tast voornamelijk de type 1 spiervezels (slow- twitch of rode 

spiervezels) aan. Deze spiervezels hebben een hoge aerobe of oxidatieve capaciteit en bevatten een 

groot aantal mitochondriën. Slow-twitch spiervezels zijn talrijk aanwezig in de ademhalings- en 

skeletspieren, waardoor voornamelijk deze spieren rhabdomyolysis ondergaan (Cassart et al., 2007; 

Votion en Serteyn, 2008; Van Galen et al., 2008b). 

De aandoening is vaak fataal (74% van de gevallen) waarbij de meeste paarden binnen de 12 tot 72 

uren sterven (Valberg et al., 2012). De ziekte tast uitsluitend Equidae aan met buitenbeloop, waarbij 

de meeste gerapporteerde gevallen voorkomen in de herfst en minder frequent in de lente. Meestal is 

er sprake van een uitbraak en zijn meerdere paarden op eenzelfde weide aangetast (Votion, 2012).  

Tot eind 2012 was de exacte oorzaak van AM nog onbekend en werden er verschillende hypothesen 

vooropgesteld. De oorzaak van AM is een verworven multipele acyl-CoA dehydrogenase deficiëntie 

(MADD) als resultaat van een beschadigde mitochondriale oxidatie van vetzuren en een beschadigd 

metabolisme van vertakte aminozuurketens (Westermann et al., 2011; Votion et al., 2012). Valberg et 

al. (2012) en Votion et al. (2012) toonden aan dat hypoglycine A, voorkomend in de zaden van de 

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) in Europa en de Acer negundo (vederesdoorn) in Amerika, 

vermoedelijk de oorzaak is van AM bij paarden door de vorming van zijn toxisch metaboliet 

methyleencyclopropylacetaatzuur (MCPA).  

1.1.1. Etiologie 

Tot eind 2012 was de exacte oorzaak van AM nog onbekend en werden er verschillende hypothesen 

vooropgesteld (Westermann et al., 2011; Votion et al., 2012). Deze verschillende hypothesen worden 

hieronder kort toegelicht.  

1.1.1.1. Hypothesen vóór 2010 

1.1.1.1.1. Nutritioneel: Selenium / vitamine E deficiëntie 

Selenium of vitamine E deficiëntie kan leiden tot een nutritionele myopathie, die vaak sterk gelijkend is 

aan AM (Votion, 2012). Vitamine E gehaltes waren bij de meeste paarden met AM binnen de normale 

waarden, maar selenium gehaltes waren bij sommige paarden bijzonder laag (Votion en Serteyn, 

2008). Doch was supplementatie met vitamine E en/of selenium bij de paarden lijdend aan AM zelden 

effectief (Delguste et al., 2002; Votion et al., 2004). Antioxidantia kunnen wel een protectieve rol 

hebben t.o.v. potentiële oxidatieve stress bij AM, waardoor een deficiëntie in antioxidantia er zou voor 

kunnen zorgen dat paarden gevoeliger worden voor het etiologisch agens dat AM veroorzaakt (Votion 

et al., 2004; Van Galen et al., 2008b). 

 

1.1.1.1.2. Ionoforen (Monensin) 

 

Er zijn veel gelijkenissen op vlak van klinisch beeld, postmortem bevindingen en histopathologische 

bevindingen tussen een ionoforen-intoxicatie en AM (Votion et al., 2004). Een ionoforen-intoxicatie 

geeft net zoals AM een acute oxidatieve spierdegeneratie van de skeletspieren en het myocard, 

myoglobinurie en sterk gestegen CK-waarden in het serum (Votion en Serteyn, 2008).  
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Monensin kan geproduceerd worden door Streptomyces cinnamonensin die men op humus en 

verwelkte planten kan terugvinden. Paarden zijn bijzonder gevoelig voor monensin waarbij het een 

myotoxische werking heeft (Delguste et al., 2002). 
Streptomyces cinnamonensin is niet teruggevonden in stalen genomen op weides waar gevallen van 

AM zich hadden voorgedaan. Ook monensin is niet gedetecteerd in het serum en weefsel van 

paarden met AM (Delguste et al., 2002). Bovendien werden de meeste paarden lijdend aan AM niet 

bijgevoederd en had geen enkel van de onderzochte paarden met AM toegang gehad tot voeder die 

bestemd was voor een ander diersoort (Whitwell et al., 1988; Delguste et al., 2002; Votion et al., 

2007b).  
 

1.1.1.1.3. Herbiciden 

 

In een epidemiologisch studie van Puyalto-Moussu (2004) werd er vastgesteld dat de meeste weiden 

waar er gevallen van AM voorkwamen, praktisch nooit behandeld waren met herbiciden. 

 

1.1.1.1.4. Nitraten / nitrieten 

 

Nitraten en nitrieten zijn potentiële oorzaken voor AM, maar ook hier was er geen significante 

verhoging van deze stoffen in de onderzochte water- en bodemstalen (Whitwell et al., 1988). 

 

1.1.1.1.5. Phytotoxines 

 

Planten waarbij de phytotoxines een myopathie kunnen induceren bij het paard zijn; Cassia, 

Eupatorium, Gossypium, Karwinskia, Ixiolena, Cystisum of Lupinum. Er werd echter geen enkele van 

deze planten teruggevonden op of in de nabijheid van de weiden waar AM was gediagnosticeerd 

(Delguste et al., 2002; Puyalto-Moussu et al., 2004). 
 

De aanwezigheid van Esdoorns in of aangrenzend aan weiden met gevallen van AM werd vermeld 

door Brandt et al. (1997), Puyalto-Moussu et al. (2004) en Votion et al. (2007b). In een studie van 

Delguste et al. (2002) en een studie van Van Der Kolk et al. (2010) werden op de meeste weiden waar 

AM zich had voorgedaan esdoornbladeren teruggevonden, waarvan sommigen besmet waren met 

een schimmel (Rhytisma acerinum) die zwarte vlekken veroorzaakt, ook European tar spot genoemd. 

Toxiciteitstesten op Daphnia magna (watervlooi) werden uitgevoerd om hun pathogeen vermogen na 

te gaan. De resultaten waren negatief, maar voorzichtigheid met extrapolatie naar de Equidae is 

geboden. European tar spot zou mogelijks AM kunnen induceren, maar tot nu toe werden nog geen 

toxiciteitstesten uitgevoerd op zoogdieren (Van Der Kolk et al., 2010).  
 

1.1.1.1.6. Mycotoxines 

 

Mycotoxicosen hebben volgende karakteristieken; seizoensgebonden uitbraken, associatie met 

specifieke weersomstandigheden, aantasting van meerdere dieren binnen eenzelfde kudde zonder 

tekenen van besmettelijkheid, behandeling is weinig of niet effectief,  jonge dieren lijken gevoeliger. 

Deze karakteristieken worden ook teruggevonden bij AM waardoor mycotoxines een belangrijke 

hypothese vormt als mogelijke oorzaak van AM (Delguste et al., 2002).  
Accumulatie van bladeren en/of hooi op de grond in een vochtige omgeving vormt een perfect milieu 

voor schimmelgroei en productie van mycotoxines. Het is gekend dat bladeren en/of hooi op de grond 

op vochtige weiden risicofactoren vormen voor AM (Votion et al., 2007a). 

 

1.1.1.1.7. Bacterieel en mycotisch 
 

Clostridium toxines werden door Delguste et al. (2002) en Gerber et al. (2006) als een mogelijke 

hypothese voor AM beschouwd. Sommige van deze toxines zijn gekend om hun myotoxiciteit (bv. 
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alfa-toxine door Clostridium septicum) (Puyalto-Moussu et al., 2004). In de studie van Delguste et al. 

(2002) werd er bij de autopsie van de paarden gestorven aan AM volgende bevindingen gedaan die 

indicatief kunnen zijn voor een Clostridium spp. infectie; snelle rotting, congestief tot hemorragisch 

aspect van de kadavers, en aanwezigheid van gastro-intestinale letsels. Bij bacteriologisch onderzoek 

van maag- en darmmucosae waren enkele paarden positief op enterotoxemie t.g.v. Clostridium 

perfringens en Clostridium septicum. Pathogene bacteriën zoals Clostridia kunnen postmortem enorm 

snel uitgroeien. Enige voorzichtigheid met het interpreteren van deze resultaten is dus geboden. De 

isolatie van de toxines zelf zou veel significanter zijn om de hypothese te bevestigen. Momenteel 

bestaat er geen enkele methode om myotoxines van Clostridia spp. aan te tonen (Puyalto-Moussu et 

al., 2004). 
Een andere hypothese voor de etiologie van atypische myopathie is Clostridium botulinum type C 

vermits paarden enorm gevoelig zijn aan botulinum toxines (Votion et al., 2004). Een argument voor 

botulinum toxines is het feit dat een behandeling met hyperimmuunserum tegen botulinum type C en 

D bij paarden met AM positieve resultaten gaf (Gerber et al. 2006).  
Unger-Torroledo et al. (2010) hadden een vermoeden dat het lethale toxine van Clostridium sordellii 

(TcsL) mogelijks een rol kon spelen in de pathogenese van AM. Ze baseerden zich hiervoor op een 

studie die aantoonde dat een intramusculaire injectie met een sublethale dosis TcsL bij muizen 

resulteerde in een ernstige spierschade (Barbier et al., 2004). Wanneer spierweefsel van paarden met 

AM ultrastructureel vergeleken wordt d.m.v. een TEM (Transmissie Elektronenmicroscopie) met deze 

van muizen die met TcsL geïnjecteerd waren, kon men een gelijkaardige spierdegeneratie 

waarnemen.  
 

1.1.1.1.8. Viraal 

 

Een mogelijke denkpiste, maar weinig waarschijnlijk gezien de epidemiologie van AM (Puyalto-

Moussu et al., 2004; van Galen et al., 2008b). In studies van Whitwell et al. (1988) en Brandt et al. 

(1997) bleek serologisch onderzoek negatief te zijn voor het rhinopneumonievirus, equine 

influenzavirus, adenovirus, bornavirus en herpesvirus.  

 

 

1.1.1.2.  Recente hypothesen 

 

1.1.1.2.1. Mitochondriale stoornis 

 

Atypische myopathie tast voornamelijk de type 1 spiervezels (slow-twitch of rode spiervezels) aan. 

Deze spiervezels bevatten veel mitochondriën doordat ze een hoog aeroob of oxidatief metabolisme 

hebben. Ze zijn het meest talrijk aanwezig in ademhalings- en houdingsspieren, waardoor 

voornamelijk deze spieren rhabdomyolysis ondergaan (Cassart et al., 2007; Votion en Serteyn 2008; 

Van Galen et al., 2008b). 

In de studie van Cassart et al. (2007) werd sarcoplasmatische lipidosis aangetoond d.m.v. een ORO 

(Oil Red O) kleuring van postmortale spierbiopten. Hierdoor werd verondersteld dat het oxidatief 

metabolisme van de mitochondriën in de aangetaste spiervezels verstoord is waardoor een 

energietekort ontstaat dat resulteert in vrijstelling van vrije vetzuren door de adipocyten in het bloed 

(hyperlipemie). Deze vrije vetzuren kunnen niet worden gemetaboliseerd gezien de β-oxidatie 

verstoord is. Deze vrije vetzuren accumuleren aldus in het sarcoplasma (Delguste et al., 2002; Votion 

et al., 2004; Cassart et al., 2007; Votion et al., 2007b; Westermann et al., 2007). 
NADH tetrazolium reductase kleuring van spierbiopten met AM toonden een verlaagde activiteit van 

het mitochondriaal enzym “NADH tetrazolium reductase”. Dit enzym behoort tot het oxidatief 

metabolisme en bevestigt dat het probleem zich daar situeert. Daarbij maakte de NADH tetrazolium 

reductase kleuring duidelijk dat er een abnormale heterogene distributie van de mitochondriën 

bestaat.  
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Bij het bekijken van de aangetaste spiervezels met de TEM vertoonden de mitochondriën 

ultrastructurele veranderingen. De mitochondriën waren gezwollen, de cristae gefragmenteerd, en 

verlies van de mitochondriale matrix was zichtbaar (Cassart et al., 2007; Votion et al., 2007b). 

Alizarin red (AZR) kleuring waarmee accumulatie van calciumzouten wordt aangetoond was negatief. 

(zie 1.2.3.5.2.1. Histochemie) Samen met de sarcoplasmatische lipidosis kan dit een primair 

mitochondriaal energie-deficit verklaren (Cassart et al., 2007). 

Het oxidatief metabolisme van de mitochondriën zou het doelwit zijn van het etiologisch agens van 

AM. Doordat het oxidatief metabolisme verstoord is, wordt er niet genoeg ATP aangemaakt waardoor 

een energietekort ontstaat in de aangetaste spiercellen. Deze spiercellen gaan degenereren en  

rhabdomyolysis treedt op (Cassart et al., 2007; Votion en Serteyn 2008; Van Galen et al., 2008b).  

 

Conclusie: naar Cassart et al. (2007): 
“Al deze histopathologische bevindingen; (1) multifocale necrose ter hoogte van ademhalings-, 

houdingsspieren en soms hartspier (vooral type 1 vezels), (2) segmentale spiervezeldegeneratie 

gelijkend op de Zenkerse degeneratie, monofasisch en multifocaal, (3) een gedaalde mitochondriale 

enzymactiviteit met een heterogene distributie, (4) afwezigheid van intracellulaire calcificaties, (5) 

accumulatie van vetdruppels in het sarcoplasma (6) ultrastructurele veranderingen voornamelijk in de 

mitochondriën; wijzen erop dat atypische myopathie het gevolg is van een primaire mitochondriale 

stoornis, compatibel met een toxische myopathie.” 

 

1.1.1.2.2. Multipele Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiency (MADD) 
 

In 2007 toont een studie van Westermann et al. aan dat twee paarden met rhabdomyolysis een 

“Multipele Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiëntie” (MADD) hebben. MADD is een gekende erfelijke 

ziekte in de humane geneeskunde, maar werd nog nooit eerder aangetoond in de diergeneeskunde. 

In de humane geneeskunde wordt deze erfelijke ziekte “glutaric acidemia type II” genoemd. Het is een 

autosomale recessieve aandoening die het gevolg is van een deficiëntie van meerdere mitochondriale 

dehydrogenasen die flavine adenine dinucleotide (FAD) als cofactor hebben. Ten gevolge van 

mutaties in de genen die coderen voor het alfa- of beta-subunit van het elektron transfer flavoproteïne 

(ETF) of van het ETF-dehydrogenase (ETF-DH) gaan deze twee flavoproteïnen hun functie niet naar 

behoren kunnen verrichten waardoor de vele FAD-afhankelijke dehydrogenasen, o.a. deze van de β-

oxidatie, ook niet in staat zijn hun functie te vervullen. 

De twee paarden uit de studie van Westerman et al. (2007) vertoonden een normale ETF en ETF-DH 

activiteit, met als gevolg dat MADD bij deze twee paarden niet veroorzaakt kon zijn door mutaties in 

deze genen. De metabole stoornis is hier waarschijnlijk verworven en dus niet erfelijk. De activiteit van 

drie FAD-afhankelijke enzymen behorende tot de β-oxidatie (short chain acyl-CoA dehydrogenase 

(SCAD), medium chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) en isovaleryl-CoA (IVD)) werd gemeten in 

spierweefsel. Deze was sterk gedaald waardoor de diagnose van MADD nogmaals bevestigd werd. 

Het is bijgevolg zeer waarschijnlijk dat het een exogene factor is die deze daling in activiteit 

veroorzaakt. Enkele hypothesen waren i) riboflavine-deficiëntie; ii) aanwezigheid van riboflavine-

inhibitoren waardoor er een tekort ontstaat aan het coënzyme FAD; iii) FAD dat zijn functie niet kan 

uitvoeren; en iv) blokkage van de mitochondriale FAD-transporter (Westerman et al., 2007).  

In een studie van Westerman et al. (2008) werd het vetmetabolisme geëvalueerd van 10 paarden 

lijdend aan AM. Men bekwam bij deze 10 paarden identiek hetzelfde profiel van organische zuren en 

acylcarnitines in urine en plasma, waardoor besloten kon worden dat het vetmetabolisme ernstig 

verstoord was. In deze studie werd ook de concentratie aan riboflavine (precursor in de synthese van 

FAD) bij 7 paarden met AM bepaald en vergeleken met 6 controle-paarden. Er was geen significant 

verschil waardoor de hypothese van een primaire riboflavine-deficiëntie uitgesloten is.  

Een exogene factor als mogelijke oorzaak van MADD is het meest waarschijnlijk gezien de metabole 

stoornis eerder verworven zou zijn en AM seizoensgebonden uitbraken bevat. De exogene factor zou 

voornamelijk de acyl-CoA dehydrogenasen (SCAD, MCAD en IVD) aantasten op een directe manier of 

indirect via hun coënzyme FAD en/of FAD-transporter (Westerman et al., 2008). 
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Onderbreking van enzymatische pathways in MADD leiden tot accumulatie van enzym specifieke 

substraten die geëlimineerd kunnen worden als acylcarnitines of acylglycines. De aanwezigheid van 

specifieke acylcarnitines in serum en glycine conjugaten in urine reflecteren de intramitochondriale 

accumulatie van acyl-CoA esters (Sponseller et al., 2012). In de studie van Sponseller et al. (2012) 

werd de diagnose van MADD bij paarden met AM bevestigd door het urinair secretie patroon van 

organische zuren en glycine conjugaten, alsook door de stijging van de serumconcentraties 

acylcarnitines.  

In de humane geneeskunde is er een verworven vorm van MADD gekend, nl. de “Jamaican vomiting 

sickness”. Deze wordt veroorzaakt door orale opname van een onrijp akee fruit. Deze bevat een 

toxine (hypoglycine A) die verschillende acyl-coa dehydrogenasen gaat inhiberen (Barceloux, 2009). 

Onlangs was er in Amerika een grote doorbraak m.b.t. AM. Er werd aangetoond dat MADD wordt 

veroorzaakt door orale opname van esdoornzaden die hypoglycine A bevatten (Valberg et al., 2012). 

1.1.1.2.3. Hypoglycine A 

Valberg et al. (2012) identificeren een lang keten aminozuur, hypoglycine A (L-α-amino-

methylenecyclopropylpropyleenzuur), als mogelijke etiologie van de MADD. Hypoglycine A wordt 

teruggevonden in zaden van verschillende boomsoorten van het genus Acer (Votion, 2012). In Europa 

wordt AM waarschijnlijk veroorzaakt door de zaden (samaras) van Acer pseudoplatanus (de gewone 

esdoorn), in Amerika wordt AM vermoedelijk veroorzaakt door de zaden van Acer negundo (de 

vederesdoorn) (Fig. 1a en 1b) (Votion et al., 2012; Votion, 2013). Deze bomen werden steeds in de 

nabijheid aangetroffen van weiden met gevallen van AM (Valberg et al., 2012; Votion, 2013).  

                                   

                      

Ook andere boomsoorten van de familie Sapindaceae zoals de Ackee (Blighia sapida) bevatten zaden 

met hypoglycine A. Hypoglycine A concentraties zijn voornamelijk hoog in onrijpe zaden van de Ackee 

boom. Dit veroorzaakt “Jamaican vomitng sickness” en occasioneel sterfte bij de mens (Barceloux, 

2009). Hypoglycine A veroorzaakt bij de mens primaire letsels in de lever, tegenover de primaire 

myopathie bij paarden (Valberg et al., 2012). 

Verder onderzoek naar mogelijke boomsoorten die zaden met hypoglycine A produceren is nodig 

(Votion et al., 2012; Votion, 2013).  

Hypoglycine A concentraties varieerden significant tussen de verschillende bomen en de zaden zelf. 

De hoogst gemeten concentratie in een esdoornzaad was ongeveer 50 maal hoger dan de laagst 

gemeten concentratie in een esdoornzaad. De gemiddelde concentratie van hypoglycine A in de 

Fig. 1a: Acer pseudoplatanus Fig. 1b: Acer negundo 
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esdoornzaad is 40 µg/zaad (Valberg et al., 2012). Er wordt verondersteld dat de maximum 

getolereerde dosis van hypoglycine A 26.5 mg/paard is. Dit stemt overeen met 165 hoog 

geconcentreerdere zaden of tot meer dan 8000 laag geconcentreerdere zaden (Valberg et al., 2012).  

 

Opname van een toxische dosis van hypoglycine A is waarschijnlijk afhankelijk van volgende factoren; 

aantal esdoorns in de nabijheid van de weide, het aantal samaras op een esdoorn, de concentratie 

hypoglycine A in de samaras, de graad van negatieve energiebalans in een paard, de predispositie 

van een paard om samaras te eten (Valberg et al., 2012). Het is hoogstwaarschijnlijk de combinatie 

van aanwezigheid van samaras en het gebrek aan genoeg voedsel waardoor paarden vergiftigd 

worden met hypoglycine A (Votion, 2013).  

Verder onderzoek is nodig naar de lethale dosis van hypoglycine A bij paarden alsook de factoren die 

de variatie in concentratie van hypoglycine A bepalen (rijpheid van de zaden, fluctuaties in 

temperatuur, regen, zonlicht, stress, etc.) (Votion, 2013; Valberg et al., 2012). 
Hypoglycine A wordt in de mitochondriale matrix gemetaboliseerd naar een toxisch metaboliet 

methyleencyclopropylacetaatzuur (MCPA) door dezelfde pathway als de vertakte aminozuren (Fig. 2). 

De initiële stap wordt gekatalyseerd door een aminotransferase dat een hoge activiteit heeft in de 

skeletspieren (Barceloux, 2009; Westerman et al., 2011; Valberg et al., 2012).  

 

MCPA wordt verder gemetaboliseerd naar MCPA-CoA (carnitine ester of glycine conjugaat), die een 

potente inhibitor is van multipele acyl-CoA dehydrogenasen die essentieel zijn voor de β-oxidatie van 

vetzuren. Door binding van MCPA met CoA en carnitine, inhibeert MCPA ook het carnitine-acyl-CoA 

transferase systeem dat nodig is voor het transport van langketen vetzuren in de mitochondriën. 

Hierdoor wordt de mitochondriale β-oxidatie van langketen vetzuren verstoord. Geconjugeerde 

carnitine vetzuren gaan aldus accumuleren in serum en urine. Accumulatie van kort keten vetzuren in 

serum resulteert uit de suppressie van kort keten acyl CoA dehydrogenasen en β-oxidatie (Fig. 3). Het 

aminozuurmetabolisme wordt ook verstoord door MCPA door de covalente modificatie van het flavine 

adenine dinucleotide (FAD). FAD-afhankelijke dehydrogenasen zoals deze van de β-oxidatie, gaan 

niet in staat zijn hun functie te vervullen (Barceloux, 2009; Westerman et al., 2011; Valberg et al., 

2012). 
MCPA heeft aldus een enorme impact op het produceren van energie, namelijk daling van de 

aanmaak van mitochondriaal ATP. Voornamelijk bij paarden die reeds vetten mobiliseren als gevolg 

van een negatieve energiebalans (Barceloux, 2009; Westerman et al., 2011; Valberg et al., 2012). 

Fig. 2: Structuur van hypoglycine A en MCPA 

(Barceloux, 2009) 
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Het toxisch metaboliet MCPA-carnitine werd met hoge concentraties teruggevonden in het serum van 

aangetaste paarden (Valberg et al., 2012; Votion, 2013).  

Een verworven vorm van MADD door opname van hypoglycine A bestaat ook bij de mens en de rat. 

De hypoglycine A is hierbij afkomstig van de zaden in onrijp Ackee fruit (Blighia sapida) (zie eerder). 

Dit versterkt nog eens de conclusie dat AM waarschijnlijk veroorzaakt wordt door hypoglycine A. 

(Barceloux, 2009; Valberg et al., 2012).  

 

1.1.2. Symptomen 

De klinische symptomen van AM zijn een uiting van een massale en ernstige spierdegeneratie, 

voornamelijk van de skelet- en ademhalingsspieren en soms van de hartspier. Typisch is het plots en 

onverwachts ontstaan van de symptomen met een acuut verloop van de ziekte (Votion et al., 2003a; 

Cassart et al., 2007; Votion, 2012).   

De eerste symptomen zijn vaak plotse spierzwakte en stijfheid waarbij de paarden niet meer kunnen 

of willen bewegen en snel overgaan tot laterale decubitus (Votion et al., 2004; Votion et al., 2007). In 

sommige gevallen worden de paarden teruggevonden in laterale decubitus op de weide, zonder 

vooraf opgemerkte symptomen. Eens de paarden in laterale decubitus liggen, is het voor de dieren 

vaak heel moeilijk om terug recht te staan (Delguste et al., 2002). Indien de paarden er toch in slagen 

om rechtop te staan, is dit vaak maar gedurende enkele minuten (Votion en Serteyn, 2008). In 

tegenstelling tot andere oorzaken van rhabdomyolysis, voelen de spieren bij palpatie niet abnormaal 

hard aan (Delguste et al., 2002).  

In de meeste gevallen vertonen de aangetaste dieren dyspnee en tachypnee door degeneratie van de 

ademhalingsspieren (Votion et al., 2006; Cassart et al., 2007). Andere veel voorkomende symptomen 

zijn spiertremoren, zweten (lokaal of veralgemeend), depressie, en kolieksymptomen. Ondanks de 

ernst van de klinische symptomen vertonen de meeste paarden geen uiting van pijn en blijven een 

Fig. 3 : Overzicht van het vetzuurmetabolisme in de cel. De rode pijlen geven de 

plaatsen weer waar MCPA inwerkt. 

↘ 

 

↙ 

→ 
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goede eetlust behouden (Votion et al., 2006; Votion et al., 2007b). AM kan ook hyperacuut verlopen 

waarbij het paard soms dood op de weide wordt teruggevonden (Votion, 2005). Mogelijke 

doodsoorzaken zijn hartfalen t.g.v. myocarddegeneratie of asfyxie t.g.v. longoedeem veroorzaakt door 

hartfalen en/of verminderde ventilatie door degeneratie van de ademhalingsspieren (Cassart et al., 

2007). 

Tijdens het klinisch onderzoek wordt er vaak een hypothermie (< 36.5°C) opgemerkt waarbij de 

lichaamstemperatuur zich meestal normaliseert eens de paarden opgestald zijn (Delguste et al., 2002; 

Votion et al., 2007b; Votion en Serteyn, 2008). Zelden wordt er hyperthermie waargenomen (Van 

Galen, 2008a; Van Galen et al., 2010). Tachycardie wordt frequent waargenomen en occasioneel een 

aritmie en/of een bijgeruis (Delguste et al., 2002; Votion et al., 2004). Volgens een studie van 

Verheyen et al. (2012) zouden dieren met AM karakteristieke elektrocardiografische (verlengde QT 

interval) en echocardiografische (abnormale hartspierwerking) veranderingen vertonen. Deze 

veranderingen zouden mogelijks geassocieerd kunnen worden aan de gestegen troponine I 

concentraties in het bloed en de ventriculaire premature depolarisaties (VPDs) als gevolg van 

myocardschade. Bij dieren die AM overleven kunnen deze hartdysfuncties persisteren tot 10 weken na 

aanvang van de symptomen. Polypnee en expiratoire dyspnee worden veroorzaakt door longletsels 

en degeneratie van de ademhalingsspieren waarbij de expiratoire dyspnee verergert naarmate de 

ziekte voortschrijdt (Delguste et al., 2002; Votion et al., 2003a; Votion, 2009).   

De mucosae zijn vaak gestuwd en de capillaire vullingstijd verlengd. In uitzonderlijke gevallen wordt in 

het eindstadium icterus vastgesteld (Votion et al., 2007b). De urine van aangetaste paarden heeft 

vaak een zeer donkere kleur, veroorzaakt door de aanwezigheid van myoglobine (Votion et al., 

2007b). Deze myoglobinurie is één van de meest specifieke symptomen en dus sterk suggererend 

voor AM. Myoglobinurie is echter niet steeds aanwezig doordat er enige tijd nodig is vooraleer 

myoglobine in de urine wordt geëxcreteerd en soms is de concentratie myoglobine te laag om 

macroscopisch waarneembaar te zijn (Votion et al., 2003b). De urine van aangetaste paarden kan 

macroscopisch normaal zijn wanneer de dieren hyperacuut sterven of wanneer de rhabdomyolysis na 

enkele dagen al sterk verminderd is (Votion et al., 2007b; Votion en Serteyn, 2008).  

Bij rectaal onderzoek wordt er frequent een sterk gespannen blaas gevoeld, soms droge feces bedekt 

met een mucuslaag of een colonimpactie. Deze kunnen aanleiding geven tot kolieksymptomen of 

ongemak (Votion et al., 2004; Votion, 2012).  

De mortaliteit ligt zeer hoog, meer dan 85 % van de gerapporteerde gevallen sterven of worden 

geëuthanaseerd (Votion et al., 2004). Sterfte treedt meestal snel op, gemiddeld binnen de 12 tot 72 

uren (Cassart et al., 2007).  

Subklinische gevallen van AM zijn ook beschreven. Het is belangrijk deze gevallen op te sporen en 

goed op te volgen aangezien deze tot klinische gevallen kunnen evolueren. Meestal betreft het 

paarden die op eenzelfde weide grazen met een klinisch aangetast paard. Subklinische gevallen van 

AM vertonen geen symptomen maar hebben vaak een significante verhoging van CK in het bloed 

(Delguste et al., 2002; Van Galen et al., 2008b). 

1.1.3. Diagnose 

Een vermoedelijke diagnose kan gesteld worden uit de anamnese, klinische symptomen, bloed- en 

urineonderzoek en post mortem bevindingen. Een definitieve diagnose kan pas gesteld worden na 

histologisch onderzoek van een spierbiopt en/of specifieke analyses van urine- of bloedstalen 

(Westerman et al., 2008; Votion en Van Galen, 2011). 

1.1.3.1. Anamnese en klinische symptomen 

Een belangrijk gegeven uit de anamnese van AM is het feit dat het paard weidebeloop heeft en de 

symptomen zeer plots ontstaan. Uitbraken van AM komen voornamelijk voor in de herfst, minder 

tijdens de lente, en bijna niet tijdens de winter. Gevallen tijdens de zomer zijn nog niet gerapporteerd 
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(Votion et al., 2007a,b). Sterk afgegraasde weiden met aanwezigheid van veel bomen en accumulatie 

van dode bladeren zijn factoren die het risico op AM verhogen. Voedering van hooi op de grond doet 

ook de kans op ontwikkeling van AM stijgen. Uit recent onderzoek is gebleken dat in Europa, orale 

opname van zaden van de esdoorn (Acer pseudoplatanus, de gewone esdoorn) de oorzaak is van 

AM. Deze bomen werden steeds in de nabijheid aangetroffen van weiden met gevallen van AM 

(Valberg et al., 2012; Votion, 2013). Paarden jonger dan 3 jaar en paarden ouder dan 18 jaar vormen 

een belangrijke risicogroep (Van Galen et al., 2008b). Tot slot zijn de klinische symptomen vaak sterk 

indicatief. Deze werden eerder besproken onder het punt 1.1.2.. 

1.1.3.2. Bloedonderzoek 

AM is een spieraandoening waarbij rhabdomyolysis optreedt. Bij een ernstige rhabdomyolysis zijn de 

spierenzymen (creatinine kinase (CK), aspartaat aminotransferase (AST), alanine amintransferase 

(ALT)) massaal verhoogd. In het hyperacute stadium van AM is er een significante stijging van CK (tot 

meer dan 10 000 IU/l). Na enkele dagen daalt de CK-waarde en is er geen significante stijging meer 

aanwezig, maar stijgen LDH en AST (Votion et al., 2007b; Votion, 2009; Votion en Van Galen, 2011; 

Westerman et al., 2011; Votion, 2012). Troponine I kan verhoogd zijn door aanwezigheid van 

myocardschade (Votion et al., 2007b).  

 

Meestal vertonen de paarden met AM geen ernstige electrolyten-onevenwichten doordat sterfte vaak 

snel optreedt en ontwikkeling van nierfalen door de myoglobinurie niet kan plaatsgrijpen (Votion et al., 

2007b) Hypoglycemie en hypocalcemie zijn bij paarden met AM ook geregeld terug te vinden (Brandt 

et al., 1997; Votion et al., 2007b). Ook hyperlipemie is frequent aanwezig en is het resultaat van de 

gestoorde β-oxidatie (Votion et al., 2007b). Leverenzymen (sorbitol dehydrogenase (SDH), 

gammaglutamyltransferase (GGT), alkaline fosfatase (AF)) zijn vaak verhoogd en stijgen vaak 

naarmate de ziekte voortschrijdt (Votion et al., 2007b). 

Een diagnose van een mitochondriale afwijking kan gesteld worden door analyse van bloed die 

karakteristieke profielen vertoont van organische zuren (ethylmalonaatzuur, 2-methylsuccinaatzuur), 

glycine conjugaten ((iso)valeraat, butyraat, hexanoaat), en acylcarnitines (acylgroepen met minder 

dan 10 koolstof atomen) (Westerman et al., 2008; Votion en Van Galen, 2011; Westerman et al., 

2011; Valberg et al., 2012; Votion, 2012; Van Galen en Votion, 2013b).  

 

De actieve metabolieten van het hypoglycine A, een carnitine ester of glycine conjugaat (MCPA-CoA), 

kunnen ook gedetecteerd worden in serum of urine. De controle paarden hadden een concentratie 

van minder dan 0.001 nmol/l MCPA-carnitine in serum (detectielimiet). Concentraties met een range 

van 4.8 nmol/l tot 102.4 nmol/l werden gedetecteerd in het serum van paarden met AM (Valberg et al., 

2012; Votion, 2012). 

1.1.3.3. Urineonderzoek 

Myoglobinurie is één van de meest specifieke symptomen van AM, maar niet pathognomonisch. 

Meeste paarden met AM vertonen een donkerbruingekleurde urine (myoglobinurie) als gevolg van een 

massale vrijstelling van myoglobine door de rhabdomyolysis. Myoglobinurie kan afwezig zijn bij acute 

sterfte of indien de rhabdomyolysis al enkele dagen voorbij is. De bruinverkleuring van de urine is 

macroscopisch zichtbaar vanaf 40 mg myoglobine / 100 ml urine (Votion et al., 2003a,b; Votion et al., 

2007b; Votion en Van Galen, 2011).  

De aanwezigheid van MCPA-glycine, een actief metaboliet van hypoglycine A, kan eveneens in de 

urine worden opgespoord. MCPA-glycine in urine van paarden met AM varieerden van 0.79 – 3.97 

mmol/mol creatinine. De controle paarden hadden een concentratie van MCPA-glycine in hun urine 

van minder dan 0.01 mmol/mol creatinine (detectielimiet) (Valberg et al., 2012; Votion, 2012).  
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1.1.3.4. Macroscopische bevindingen op autopsie 

De meest consistente pathologische bevinding bij AM is de aanwezigheid van donkerbruine urine in 

de blaas. Pathologie van de spieren is aspecifiek en bestaat uit verbleking van de skelet- en 

ademhalingsspieren. Voornamelijk de intercostaal spieren, het diafragma, en de houdingsspieren van 

de nek en schouders zijn het meest frequent aangetast. Blekere zones in het myocard worden minder 

frequent waargenomen. In sommige gevallen van AM zijn er geen macroscopische letstels of 

verkleuringen van de spieren te zien (Cassart et al., 2007; Votion en Van Galen, 2011; Votion, 2012). 

 

1.1.3.5. Histopathologisch onderzoek 

 

Om een definitieve diagnose te stellen is het verrichten van histopathologisch onderzoek op 

spierbiopten noodzakelijk (Cassart et al.,2007; Votion, 2010). Routinematige kleuringen zijn de 

Hematoxyline-Eosine (HE) en Oil Red O (ORO) kleuring waarmee de meest specifieke 

histopathologische bevindingen van AM aangetoond kunnen worden (Van Galen et al., 2008b). De 

ademhalings- en houdingspieren zijn vaak het ergst aangetast waardoor deze spieren gebruikt 

worden voor een spierbiopt.  

Ademhalingsspieren, houdingsspieren en de hartspier zijn constant werkzaam waardoor ze 

voornamelijk type I vezels bezitten (Delguste et al., 2002; Votion et al., 2003a; Votion, 2012). Zoals 

eerder aangehaald zijn het vooral de type I vezels die het doelwit zijn van het etiologisch agens van 

AM. Type I vezels bevatten veel mitochondriën en een sterk ontwikkeld oxidatief metabolisme. De 

meeste histopathologische letsels worden gezien ter hoogte van de mitochondriën (Votion en Serteyn, 

2008). 

 

1.1.3.5.1.  Spierbiopsie 

 

Spierbiopten worden bij levende paarden genomen ter hoogte van de houdingsspieren, meer bepaald 

de schouderspieren (m.supra- of m.infraspinatus) (Cassart et al., 2007; Van Galen et al., 2008b; 

Votion, 2012).  

Techniek bioptname: 

I) biopsiezone scheren 

II) lokaal anestheticum subcutaan injecteren 

III) biopsiezone reinigen en desinfecteren 

IV) spierbiopt nemen van 1 cm diep en 1,5 cm breed 

V) subcutaan weefsel hechten 

VI) huid hechten m.b.v. intradermale hechtingen of nietjes 

Het spierbiopt wordt verkleind tot 1 cm³ en verpakt in een gaasje bevochtigd met fysiologisch water. 

Dit wordt in een lucht- en waterdichte potje gedeponeerd en in ijs geplaatst. Ook wordt er ½ cm³ van 

het spierbiopt in formol gefixeerd. Binnen de 12 uren moeten de stalen het laboratorium hebben 

bereikt (Van Galen et al., 2008b). 

Spierbiopten bij dode paarden kunnen zowel t.h.v. de houdingspieren (m.brachiocephalicus, 

m.sternocephalicus en schouderspieren) als t.h.v. de ademhalingspieren (mm.intercostales) genomen 

worden. Daarbij moet men ook steeds stalen nemen van alle spieren met een bleek aspect (Cassart et 

al.,2007; Van Galen et al., 2008b; Votion, 2012). 

 

1.1.3.5.2. Microscopische bevindingen 

  

Typisch worden de oxidatieve type 1 spiervezels aangetast, eerder dan de glycolytische type 2 

spiervezels. Het diafragma, de mm.intercostales, de m.subscapularis en m. infrascapularis zijn in de 

meerderheid gevallen van AM het ergst aangetast. Eveneens frequent aangetaste spieren zijn de 

m.masseter, m.brachiocephalicus en de m.sternocephalicus. Sommige rug- en achterhandspieren 

kunnen ook aangetast zijn (Delguste et al., 2002; Votion, 2012). Degeneratie van de hartspier gepaard 
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wordt af en toe gezien, de ernst van dit degeneratief proces kan sterk variëren (Whitwell et al., 1988; 

Brandt et al., 1997; Cassart et al., 2007). Histopathologisch onderzoek van lever, pancreas, 

urineblaas, ruggenmerg en parasympatische ganglia leverden geen significante bevindingen (Cassart 

et al., 2007). 

 

De spierdegeneratie is segmentaal, multifocaal, en monofasisch. Deze spierdegeneratie vertoont een 

erge Zenkerse degeneratie die gekarakteriseerd wordt door verlies van striatie, zwelling van de 

vezels, hypereosinofilie van het sarcoplasma, hyaliene degeneratie en necrose. Zelden zijn er tekenen 

van regeneratie zichtbaar gezien de meestal snelle fatale afloop. (Hosie et al., 1986; Whitwell et al., 

1988; Brandt et al., 1997; Cassart et al., 2007; Valberg et al., 2012; Votion en Van Galen, 2012). Het 

meest kenmerkend is de sarcoplasmatische lipidosis in de aangetaste spiervezels, waarneembaar bij 

ORO (oil red o) kleuring. Naargelang het paard, de spier en het aantal genomen stalen varieert de 

uitgebreidheid en de ernst van het degeneratief proces (Brandt et al., 1997; Cassart et al., 2007). 

 

1.1.3.5.2.1. Histochemie 

 

HE-kleuring van aangetast spierweefsel vertoont een duidelijke acute, synchrone, segmentale en 

multifocale spierdegeneratie/necrose (Fig. 4b). In een vroeg stadium kunnen de aangetaste 

spiervezels op longitudinale doorsnede hypereosinofiel zijn met verlies van striatie en aanwezigheid 

van een pyknotische kern. In een later stadium zijn ze gezwollen en hebben een gefragmenteerd en 

granulair uitzicht (gecoaguleerd contractiel materiaal valt uit elkaar). Bevindingen van een duidelijke 

cellulaire respons zijn nooit eerder aangetoond bij AM. Zelden kan er een minimale infiltratie van 

macrofagen of neutrofielen aanwezig zijn (Cassart et al., 2007; Votion en Van Galen, 2011; Sponseller 

et al., 2012). 

Op dwarse doorsnede kunnen aangetaste skeletspiervezels een sterke zwelling vertonen, dit meestal 

zonder de perifere ligging van de kernen te verstoren. De basaalmembraan, het endomysium, de 

bezenuwing en de bloedtoevoer zijn meestal niet aangetast. De aangetaste hartspiervezels vertonen 

vaak een granulaire degeneratie en lipidosis (Fig. 5b) waarbij de vezels minder intens aankleuren en 

verlies van streping optreedt waarbij de kern vaak pyknotisch wordt (Whitwell et al., 1988; Cassart et 

al., 2007).  
Regeneratie van spiervezels treedt zelden op en wordt gekenmerkt door macrofagen die de 

aangetaste spiervezels binnendringen om debris te fagocyteren of de aanwezigheid van myoblasten 

en myotubes. Dit zou kunnen wijzen op een subklinische chroniciteit van de ziekte (Westermann, 

2008). 

In de niertubuli kan men hyaliene myoglobine-cilinders terugvinden en af en toe vertoont de lever een 

vettige degeneratie (Delguste et al., 2002, Votion et al., 2004; Votion et al., 2007b). 
 

  
 

 

   

 

Fig. 4: A. Controle paard: HE kleuring van diafragma sectie  B. Paard met AM: HE kleuring van sectie van 

diafragma met acute myonecrosis en verspreide myofibrillen (Sponseller et al., 2012). 

A B 
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Een oil red o (ORO) kleuring verricht op ingevroren aangetast spierweefsel vertoont een 

sarcoplasmatische lipidosis (accumulatie van neutrale vetten in het sarcoplasma). Lipidose van de 

houdingsspieren heeft een multifocaal patroon (Fig. 3), terwijl dit voor de hartspier een diffuus patroon 

omvat (Brandt et al., 1997; Cassart et al., 2007; Sponseller et al., 2012). Een Sudan Black kleuring 

kan ook accumulatie van neutrale vetten aantonen in aangetaste skelet- en hartspiervezels (Brandt et 

al., 1997). De accumulatie van vetzuren in het sarcoplasma wordt beschouwd een hoge specificiteit en 

sensitiviteit te hebben voor AM, maar is niet pathognomonisch. Ook andere myopathieën ( bv. 

ionoforen intoxicaties) kunnen vetzuuropstapeling in het sarcoplasma geven. Bovendien is er maar 

weinig informatie bekend over de normale range van vetzuuropstapeling in het sarcoplasma (Votion, 

2012). 

 

 
 

 

 

Alizarin red (AZR) kleuring waarmee accumulatie van calciumzouten wordt aangetoond was negatief. 

Een verklaring hiervoor is dat accumulatie van calciumzouten enkel optreedt bij spierlyse wanneer de 

mitochondriën intact blijven omdat deze actief calciumzouten zullen trachten op te slaan in een poging 

om de homeostasis te behouden. Aangezien atypische myopathie veroorzaakt wordt door een 

primaire mitochondriale stoornis en er fragmentatie optreedt van de mitochondriën, verliezen deze ook 

hun capaciteit om calciumzouten op te slaan (Cassart et al., 2007). 

Na een Perjood Acid Schiff (PAS) kleuring kan er geen verhoogde glycogeenopstapeling of 

polysacharide-opstapeling in het sarcoplasma van de aangetaste spiervezels worden aangetoond 

(Cassart et al., 2007; Valberg et al., 2012). 

 

1.1.3.5.2.2. Enzymhistochemie 

 

Histochemische kleuring van aangetaste spiervezels met adenosine triphosphatase (ATPase) toont 

aan dat het degeneratief proces voornamelijk plaatsvindt in de type 1 spiervezels. Deze zijn 

hypertrofisch, vertonen ongelijke diameters en een verhoogde accumulatie van vetzuren in het 

sarcoplasma  (Brandt et al., 1997; Cassart et al., 2007; Votion, 2012). 

Een NADH tetrazolium reductase kleuring op aangetast spierweefsel resulteert in een minder intense 

kleuring, wat wijst op een verminderde activiteit van dit mitochondriaal enzym en dus een verminderd 

oxidatief vermogen. Er is ook een heterogene distributie van de mitochondriën aanwezig in de 

aangetaste spiervezels waardoor er hyper- en hypoactieve zones ontstaan (Cassart et al., 2007). 

 

1.1.3.5.2.3. Fluorescentiemicroscopie 

 

Met behulp van fluorescentiemicroscopie kan men na kleuring voor neutrale vetten op aangetast 

spierweefsel, microvesiculaire lipidosis aantonen in de type 1 spiervezels. Om de type 1 vezels te 

kunnen visualiseren maakt men gebruik van monoklonale antistoffen (myosine heavy chain slow type) 

die specifiek aan de type 1 vezels binden (Westermann et al., 2007, 2008). 

Fig. 5: A. Oil red O kleuring van diafragma van normaal paard B. Oil red O kleuring van diafragma van paard met 

AM. Talrijke rode intrasarcoplasmatische vetdruppels (Sponseller et al., 2012). 

A B 
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1.1.3.5.2.4. Transmissie elektronenmicroscopie (TEM) 

 

De meest opvallende ultrastructurele veranderingen bij AM zijn de afwijkende mitochondriën en de 

sarcoplasmatische lipidosis. Men constateert zwelling van de mitochondriën met fragmentatie tot zelfs 

afwezigheid van de cristae en matrixverlies. Er is een accumulatie van vetglobules in het sarcoplasma 

van de aangetaste spiervezels en verlies van de organisatie van de myofibrillen (Fig. 6). Het 

sarcolemma, endoplasmatisch reticulum en kern van de spiervezels blijven intact bij AM (Votion et al., 

2007). In een studie van Unger-Torroledo et al. (2010) zijn er bij AM 3 gradaties in 

spiervezeldegeneratie. Graad 1 bestaat uit mild licht aangetaste spiervezels waarbij de organisatie 

van de sarcomeren verstoord is ten gevolge van de toegenomen grootte en toegenomen aantal van 

de vetdruppels. Bij graad 2 zijn er circulair uitgezette en opgezwollen spiervezels aanwezig waarbij de 

myofibrillaire matrix uiteen gevallen is en de mitochondriën gefragmenteerde cristae en matrixverlies 

vertonen. Een graad 3 wordt gekenmerkt door gedesintegreerde spiervezels waarbij amorfe structuren 

aanwezig zijn waarin opgezwollen mitochondriën teruggevonden kunnen worden.  

Ter hoogte van het diafragma, het hart en de m.gluteus superficialis werd er voornamelijk graad 2 en 3 

teruggevonden, terwijl dit voor de m.masseter, de mm.intercostales en de m.semitendinosus 

voornamelijk graad 1 was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Therapie 

De behandeling van atypische myopathie is grotendeels symptomatisch aangezien de etiologie lange 

tijd onbekend was. De symptomatische therapie van AM heeft als doel: 1) de algemene spierfunctie te 

ondersteunen, 2) het mitochondriale en vetmetabolisme te ondersteunen, 3) optimale benutting van 

het koolhydraatmetabolisme, 4) oxidatieve schade door vrije radicalen te vermijden (Van Galen en 

Votion, 2013a). De therapie is meestal zeer intensief waardoor het noodzakelijk is de dieren over te 

brengen naar een dierenkliniek. Transport kan soms problematisch zijn aangezien de dieren vaak in 

zeer slechte algemene toestand teruggevonden worden op de weide. Bijkomende stress moet zo veel 

mogelijk vermeden worden om verdere daling van hun algemene toestand te vermijden (Van Galen et 

al., 2008b; Votion en Serteyn, 2008). Er wordt aangeraden best thuis te behandelen en enkel indien 

dit onmogelijk is, door te verwijzen naar een dierenkliniek (Van Galen en Votion, 2013b). 

Doordat de etiologie van AM tot korte tijd geleden onbekend was en verschillende hypothesen 

aangaande AM bestonden, is de therapie van AM niet optimaal en werd er vaak een therapie voor 

deze verschillende hypothesen ingesteld (Van Galen et al., 2008b; Votion en Serteyn, 2008).  

Fig.6: Gedesintegreerde mitochondriën (M), vetdruppels (L) en 

gedesorganiseerde myofibrillen (F). (TEM, m.intercostalis, 

x16,000) (uit Cassart et al., 2007). 
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Voorheen werd metronidazole of penicilline als therapie ingesteld in de veronderstelling dat AM 

mogelijks door een Clostridium infectie werd veroorzaakt. Aangezien deze hypothese weerlegt is, is 

toediening van deze antibiotica niet meer van toepassing. Per orale vitamine B2 supplementatie werd 

toegediend in de veronderstelling dat er een riboflavine blokkade of deficiëntie aanwezig is. Deze 

hypothese is eveneens weerlegt waardoor toediening van vitamine B2 niet meer van toepassing is 

(Van Galen en Votion, 2013a,b).  Vermits het oorzakelijk agens per oraal wordt opgenomen en zo het 

lichaam binnentreedt, kan een laxatieve behandeling met paraffineolie en/of absorbantia zoals actieve 

kool overwogen worden (Van Galen en Votion, 2013b).   

 

Het belangrijkste onderdeel van de symptomatische therapie bestaat uit vochttherapie die het 

circulerend volume herstelt en aldus leid tot een verbetering van zuurstof- en nutriëntenaanvoer naar 

de spieren waardoor het oxidatief mitochondriaal metabolisme ondersteund wordt (Van Galen en 

Votion, 2013a). Een uitgebalanceerde elektrolietenoplossing is ook belangrijk om nierschade ten 

gevolge van de myoglobinurie te vermijden. Monitoring en correctie van de zuur/base balans is 

evenzeer belangrijk. Correctie van de vaak aanwezige hypocalcemie bij AM kan gebeuren door 

calciumborogluconaat traag intraveneus toe te dienen (Votion en Serteyn, 2008; Van Galen et al., 

2008b; Van Galen en Votion, 2013b). Indien er tekenen zijn van een gedaalde myocardiale functie kan 

digoxine gegeven worden. In geval van erge aritmieën kunnen antiarrhythmica overwogen worden 

(Van Galen en Votion, 2013b). AM wordt gekarakteriseerd door een adequaat 

koolhydraatmetabolisme in tegenstelling tot een inefficiënt mitochondriaal vetmetabolisme. Orale of 

intraveneuze toediening van glucose stimuleert het koolhydraatmetabolisme en kan ter beschikking 

gesteld worden als energiebron aangezien er een energie tekort aanwezig is in de spiervezels (Van 

Galen et al., 2008b; Westermann et al., 2008). Indien hyperlipemie en/of hyperlipidemie aanwezig is, 

kan het dier behandeld worden met respectievelijk insuline en/of heparine (Van Galen et al., 2008b). 

Chromium verhoogt de insulinegevoeligheid en kan ook gesupplementeerd worden in geval van 

hyperglycemie. Indien insuline resistentie verondersteld wordt, kan er ook metformine 

gesupplementeerd worden. Carnitine supplementatie ter ondersteuning van het vetzuurmetabolisme 

kan ook gegeven worden (Westermann et al., 2008). Experimentele studies bij humane MADD 

suggereren dat methyleenblauw en glycine mogelijke therapieën zijn voor MADD (Barceloux, 2009). 

Antioxidantia (selenium, vitamine C, vitamine E, DMSO) kunnen best verstrekt worden om verdere 

spierafbraak te beperken en de spierfunctie te ondersteunen (Van Galen en Votion, 2013 a,b).  

 

Dantroleennatrium (iv of po) veroorzaakt een ontspanning van de spieren door calcium vrijstelling uit 

het sarcoplasmatisch reticulum te limiteren en aldus de rhabdomyolysis in te perken (Van Galen et al., 

2008b). Votion (2012) stelt dat dantroleennatium niet geïndiceerd is voor paarden met AM vermits er 

geen belangrijke accumulaties van calcium aanwezig zijn in de spiercellen van paarden met AM. 

Indien het paard spierspasmen vertoont kunnen spierrelaxantia zoals midazolam toegediend worden 

(Van Galen et al., 2008b). Sommige spierrelaxantia zoals alpha2-agonisten kunnen best niet 

toegediend worden om spierrelaxatie te verkrijgen doordat ze insuline resistentie opwekken en de 

bloedvloei compromitteren (Van Galen en Votion, 2013a). De meeste gevallen van AM vertonen geen 

tekenen van pijn maar indien nodig kunnen analgetische middelen (NSAID’s, morfine, morfine-

analogen) aangewezen zijn. Bij uitzonderlijke gevallen waar pijn moeilijk te controleren is, kan 

euthanasie een ethische oplossing bieden (Van Galen et al., 2008b; Van Galen en Votion, 2013a). 

Indien er tekenen van nierschade of nierfalen aanwezig zijn, is toediening van NSAID’s 

tegenaangewezen door zijn nefrotoxische eigenschappen.  

 

Ondersteuning van de ademhaling kan gebeuren door het verstrekken van zuurstof via een 

neussonde (Votion en Serteyn, 2008; Van Galen et al., 2008b). In geval van hypothermie moet het 

dier warm gehouden worden, bv. door warme infusen , infraroodlampen of dekens. Meestal is het 

voldoende met het dier op een gesloten stal te plaatsen. Indien het dier zich in laterale decubitus 

bevindt, is het noodzakelijk het dier een aantal keer per dag te draaien om een goede perfusie en 

ventilatie van beide longhelften te behouden. Het liefst wordt er getracht het dier in een sternale 

decubitus te houden. Doorligwonden moeten best vermeden worden door een dikke laag propere 
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stalbedekking te voorzien (Van Galen et al., 2008b; Van Galen en Votion, 2013a). Verplaatsing, 

beweging en stress moet zoveel mogelijk vermeden worden zodat de algemene toestand van het 

paard niet verergert (Van Galen et al., 2008b).    

 

Het is belangrijk co-grazers (paarden die op dezelfde weide graasden met een paard lijdend aan AM) 

nauwkeurig te monitoren aangezien subklinische gevallen kunnen evolueren tot klinische gevallen. 

Paarden die zwakte, stijfheid of een significante stijging van CK in het bloed vertonen, moeten extra 

nauwlettend gemonitord worden. Er wordt aangeraden co-grazers op te stallen of op een andere 

weide te plaatsen, de paarden voldoende te laten rusten en tijdelijk veel krachtvoer te verstrekken 

(Van Galen et al., 2008b). Toediening van een vitamine supplement, antioxidantia en carnitine worden 

aanbevolen doordat het hun musculair metabolisme ondersteunt (Van Galen en Votion, 2011). 

 

1.1.5. Preventie 

 

Indien er een voorgeschiedenis is van AM of indien er nog andere paarden op de weide staan 

waarbij een geval van AM werden gediagnosticeerd, kunnen volgende maatregelen genomen 

worden ter preventie (Votion 2009, 2013). 
 

Preventieve maatregelen voor het paard: 

 Zet paarden op stal bij het begin van een uitbraak van atypische myopathie en 

geef voorrang aan jonge paarden 

 Vaccineer en ontworm regelmatig 

 Voer de paarden gedurende de risicoseizoenen (vnl. herfst en lente) bij met 

krachtvoer 

Preventieve maatregelen voor de weide: 

 Vermijd aanwezigheid van esdoornbomen in de omgeving waar paarden grazen 

 Vermijd expositie tot zaden van bomen behorende tot Acer pseudoplatanus of Acer 

negundo 

 Zet de paarden op een rijke weide in de herfst 

 Haal de meerderheid van de dode bladeren weg van de weide 

 Vermijd toegang tot vochtige zones in de weide tijdens de risicoseizoenen 

 Verwijder alle potentiële planten en schimmelplekken 

 Vermijd tijdens risicoseizoenen weidegang op weides waar al eerder atypische 

myopathie gevallen of onverklaarde sterftegevallen zijn voorgekomen 

Management van de paarden en de weide: 

 Zet paarden op stal van zodra er gevallen van atypische myopathie zijn 

 Voer de paarden in de herfst en in de lente bij met krachtvoer of vermeerder de 

hoeveelheid krachtvoer (carbohydraten) 

 Geef de paarden drinken met water van het distributienetwerk 

 Geef de paarden permanente toegang tot een liksteen 

 Geef de voorkeur aan het manueel weghalen van de mestballen van de weide i.p.v. 

mechanische verspreiding van de mest (of het laten liggen van de mest) 
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1.1.6. Prognose 

 

De prognose van AM is sterk gereserveerd. De meerderheid van de paarden reageert niet op de 

symptomatische therapie (Votion et al., 2003a). Sterfte treedt snel op, gemiddeld binnen de 12 tot 72 

uren (Cassart et al., 2007). De mortaliteit is ontzettend hoog en bedraagt ongeveer 85 % (Votion et al 

2004). Indien een correcte en snelle diagnose gesteld wordt met een efficiënte therapie en goed 

management, stijgen de overlevingskansen (Van Galen en Votion, 2013b).  

 

Paarden die niet in laterale decubitus gaan, normothermie en normale mucosae vertonen hebben 

hogere overlevingskansen (Van Galen et al., 2012b). De prognose daalt aanzienlijk indien het paard 

niet meer in staat is recht te staan (Votion et al., 2003a), extreem zweet en/of anorexia, dyspnee, 

tachypnee of tachycardie vertoont (Van Galen en Votion, 2013b). Bij een hoge hematocriet, laag 

chloor-gehalte, PaO2 < 60 mmHg en/of respiratoire acidose is er ook een daling van de prognose. 

Doorgaan met de behandeling is enkel aan te raden indien geen of weinig van de bovengenoemde 

afwijkingen aanwezig zijn of deze makkelijk met therapie te corrigeren zijn (Van Galen en Votion, 

2013b).  

 

De CK-waarde is een slechte indicator voor de prognose, terwijl de arteriële zuurstofspanning (PaO2) 

wel een goede correlatie heeft met het verloop van de ziekte. Hoe lager PaO2, hoe erger de 

hypoxemie veroorzaakt door de degeneratie van de ademhalingsspieren en dyspnee (Votion et al., 

2007b; Votion, 2012). Het regelmatig meten van de PaO2 kan een handig hulpmiddel zijn voor het 

inschatten van de prognose. Zolang de PaO2 > 85 mmHg bedraagt en het paard niet te veel pijn 

ervaart, is voortzetting van de behandeling aangewezen. Zuurstoftherapie kan toegepast worden om 

deze parameter zo hoog mogelijk te behouden (Votion en Serteyn, 2008). Euthanasie moet 

overwogen worden wanneer het paard ernstige dyspnee en/of hypoxie (lage PaO2) vertoont of 

wanneer pijn niet verholpen kan worden met analgetica (Votion et al., 2007b). Indien een paard AM 

overleeft, is het klinisch herstel meestal volledig (Van Galen et al., 2010). Paarden ontwikkelen geen 

immuniteit tegen AM waardoor de paarden AM meerdere malen kunnen doorbrengen en 

voorzichtigheid dus geboden blijft (Votion, 2012). 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 

 

2.1. RETROSPECTIEVE STUDIE VAN ACUTE STERFTE BIJ PAARDEN EN PONY’S  

 

In deze studie werd er in de eerste plaats een retrospectieve analyse uitgevoerd van de officiële 

autopsieverslagen jaartallen 2004 tot en met 2011 naar de mogelijke oorzaken van acute sterfte bij 

paarden en pony’s. Daarvoor werd de databank van het laboratorium voor Pathologie van de 

Huisdieren van de Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde te Merelbeke geraadpleegd. 

Volgende criteria werden gebruikt om acute sterfte te definiëren. Het dier sterft natuurlijk binnen de 5 

dagen na aanvang van de symptomen  of wordt geëuthanaseerd binnen de 5 dagen na aanvang van 

de symptomen wegens een te slechte algemene conditie, shock of omdat het reeds in agonie verkeert 

en op die manier uit zijn lijden verlost kan worden. Enkel dieren ouder dan 4 maanden werden in de 

studie ingesloten, daar dit als de minimale speenleeftijd wordt beschouwd. Daarnaast werden sterftes 

geassocieerd met iatrogene handelingen (bvb anafylactische shock na injectie, rectumscheur na 

rectaal opvoelen), anesthetische en post-operatieve ingrepen buiten beschouwing gelaten. Bij de 

dieren die aan deze criteria voldeden werden het geslacht, leeftijd en doodsoorzaak weerhouden. De 

bedoeling van deze studie was enerzijds een overzicht te krijgen van de verschillende oorzaken die 

geassocieerd zijn met acute sterfte. Anderzijds lag het vooral in de bedoeling om de gevallen van 

atypische myopathie te situeren binnen de groep van acute sterfte. 

 

2.2. RETROSPECTIEVE STUDIE VAN ATYPISCHE MYOPATHIE 

 

2.2.1. Dieren 

 

Gebaseerd op hoger genoemd onderzoek werden alle gevallen van atypische myopathie ingesloten. 

Daarnaast werden alle andere gevallen van atypische myopathie in de studie opgenomen die niet aan 

deze criteria voldeden. Hierbij werd de databank uitgebreid vanaf het jaar 1995 tot en met 2011.  

 

Er werden eveneens 5 dieren als controle ingesloten waarbij de sterfte niet gerelateerd was met een 

spierpathologie. 

 

2.2.2. Histologisch onderzoek 

 

Alle spierstalen die werden genomen bij de paarden voor histologisch onderzoek werden opnieuw 

geëvalueerd. Het betrof Hematoxyline-Eosine aangekleurde stalen die gearchiveerd waren en/of 

opnieuw bijgemaakt werden. 

 

2.2.3. Elektronen microscopisch onderzoek 

 

2.2.3.1. Stalen 

 

Bij alle dieren met atypische myopathie werd telkens één representatief staal uitgekozen welke in 

paraffine-ingebed waren. Hierbij gold het criterium dat er een duidelijke en vrij uitgesproken 

rhabdomyolysis diende aanwezig te zijn. Bij de controles werd het staal ad random uitgekozen. 

 

2.2.3.2. Rehydratatie 

 

De paraffine werd van de stalen verwijderd door deze gedurende vijf minuten in een paraffinebad bij 

56°C onder te dompelen. Rehydratatie van het paraffine-ingebed materiaal geschiedde door deze 

eerst driemaal 1u en 30min in xyleen onder te dompelen, vervolgens driemaal gedurende 1 uur in 

isopropylalcohol 100%, daarna tweemaal gedurende 1 uur in alcohol 95% en éénmaal gedurende 1 

uur in alcohol 70%. 
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2.2.3.3. Fixatie 

 

Na de rehydratatie werden de weefselstalen in een Karnovsky oplossing (2% formaldehyde en 2,5% 

glutaaraldehyde in 0,1 м cacodylaat buffer) gebracht gedurende één nacht op een schudtafel bij 4°C. 

Vervolgens werden de stalen gewassen met 0.1 м cacodylaat buffer (pH 7.4) gedurende 8 uren 

waarbij de oplossing ondertussen driemaal vervangen werd. Daarna werden de weefselstalen 

gepostfixeerd in gepreduceerd osmiumtetroxide gedurende één nacht op een schudtafel bij 4°C. 

Verder werden ze nogmaals gewassen met 0.1 м cacodylaat buffer (pH 7.4) en dit driemaal 

gedurende telkens 15 min. Dehydratatie werd bekomen met behulp van een stijgende alcohol 

gradiëntenreeks eindigend bij 100% ethanol en dit door gebruik te maken van een Leica EM Tissue 

Processor (Leica Microsystems GmbH, Groot Bijgaarden). 

 

2.2.3.4. Inbedding 

 

Hiervoor gebruikte men eerst een alcohol/hars verhouding van 1/3 (v/v) waarin men de weefselstalen 

laat overnachten bij 4°C, vervolgens een alcohol/hars verhouding van 2/3 (v/v) bij 4°C en dit 

gedurende 8 uren en tenslotte een alcohol/hars verhouding van 100% eveneens laten overnachten bij 

4°C. Polymerisatie van de hars werd bekomen door deze gedurende 9 uren bij 70°C te incuberen.  

 

 

2.2.3.5. Semidunne coupes 

 

Uit de hars-ingebedde weefselstalen werden er semidunne coupes gesneden van 1 µm waarna deze 

dan werden gekleurd met thionine methyleenblauw. Een representatieve zone werd aangeduid voor 

de verdere verwerking (zie Fig. 7). 

 

 
 

 

Fig. 7: Voorbeeld van een semidunne coupe (1µm)  gekleurd met thionine methyleenblauw 

waarbij een representatieve zone werd aangeduid voor de verdere verwerking. 
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2.2.3.6. Ultradunne coupes 

 

Uitgaande van de semidunne coupes werden er ultradunne coupes van 60 nm gemaakt met de Leica 

EM UC6 ultramicrotoom (Leica Microsystems GmbH)  en dit op pioloformgecoate koperengrids 

(Laborimpex N.V., Brussel). Met behulp van de Leica EM Stain (Leica Microsystems GmbH) werden 

deze stalen gekleurd met uranylacetaat gedurende 20 min bij 40°C en met lood citraat gedurende 5 

min bij 20°C. 

 

2.2.3.7. Elektronenmicroscopisch onderzoek 

 

Voor het elektronenmicroscopisch onderzoek zelf werd gebruik gemaakt van een JEM 1010 JEOL 

elektronenmicroscoop (Jeol Ltd) bij 60 kV. Het bereiden van de coupes en het 

elektronenmicroscopisch onderzoek werd verricht in samenwerking met de vakgroep Morfologie van 

de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en met de vakgroep Medische 

Basiswetenschappen, afdeling Anatomie en Embryologie van de Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. 

 

 

 

3. RESULTATEN 

 

3.1.  RETROSPECTIEVE STUDIE VAN ACUTE STERFTE BIJ PAARDEN EN PONY’S 

 

3.1.1. Jaarlijkse aantal paarden en pony’s aangeboden voor autopsie 

 

In de periode van 2004 tot en met 2011 werden er in totaal 1134 paarden en pony’s aangeboden voor 

autopsie aan het laboratorium voor Pathologie van de Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde 

Universiteit Gent.  

In onderstaande tabel (tabel 2) worden het totaal aantal dieren per jaartal weergeven, eveneens wordt 

er een overzicht gegeven van het aantal merries, ruinen en hengsten in dat jaar. Bij een klein aantal 

dieren kon het geslacht niet worden achterhaald, daar dit niet in de databank werd genoteerd. 

 

Tabel 2: Aantal paarden en pony’s aangeboden voor autopsie in de periode 2004-2011. 

Jaar Aantal dieren Geslacht 

  Merries Ruinen Hengsten Niet vermeld 

    

2004 155 84 54,2% 28 18,1% 40 25,8% 3 1,9% 

2005 100 62 62,0% 12 12,0% 22 22,0% 4 4,0% 

2006 117 56 47,9% 32 27,4% 26 22,2% 3 2,6% 

2007 143 72 50,3% 35 24,5% 35 24,5% 1 0,7% 

2008 172 95 55,2% 32 18,6% 42 24,4% 3 1,7% 

2009 167 81 48,5% 35 21,0% 49 29,3% 2 1,2% 

2010 143 75 52,4% 30 21,0% 34 23,8% 4 2,8% 

2011 137 70 51,1% 24 17,5% 41 29,9% 2 1,5% 

          

Totaal 1134 595 52,5% 228 20,1% 289 25,5% 22 1,9% 

 

Uit deze tabel kan men afleiden dat er nagenoeg evenveel vrouwelijke als mannelijke dieren zijn 

geautopsieerd zijn geweest, wel blijken de hengsten iets meer naar de voorgrond te treden dan de 

ruinen. 
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3.1.2. Totaal aantal acute sterftes per jaar 

 

In de periode van 2004 tot en met 2011 zijn er 409 paarden en pony’s acuut gestorven. Dit komt 

overeen met een acuut sterftepercentage van 36,1% (409/1134). Globaal gezien over deze periode 

zijn er meer vrouwelijke dieren (56,7%) acuut gestorven dan mannelijke dieren (42,0%). Dit zou deels 

verklaard kunnen worden door de acute doodsoorzaken die geassocieerd zijn aan het vrouwelijk 

geslachtsstelsel, daartoe behoren 16 merries wat overeenkomt met ongeveer 4%. 

 

Tabel 3: Aantal acuut gestorven paarden en pony’s in de periode 2004-2011 per jaartal en per 

geslacht. 

Jaar Acuut gestorven 

paarden en pony’s 

Geslacht 

 Aantal Percentage Merries Ruinen Hengsten Niet vermeld 

2004 64 41,3% 35 54,7% 15 23,4% 14 21,9% 0 0% 

2005 37 37,0% 26 70,3% 6 16,2% 3 8,1% 2 5,4% 

2006 33 28,2% 15 45,5% 14 42,4% 4 12,1% 0 0% 

2007 37 25,9% 19 51,4% 10 27,0% 7 18,9% 1 2,7% 

2008 76 44,2% 43 56,6% 18 23,7% 13 17,1% 2 2,6% 

2009 61 36,5% 32 52,5% 16 26,2% 13 21,3% 0 0% 

2010 53 37,1% 30 56,6% 12 22,6% 11 20,8% 0 0% 

2011 48 35,0% 32 66,7% 9 18,8% 7 14,6% 0 0% 

           

Totaal 409 36,1% 232 56,7% 100 24,4% 72 17,6% 5 1,2% 

 

 

In volgend overzicht (zie tabel 4) werden de acuut gestorven dieren ingedeeld in verschillende 

leeftijdscategorieën. Een eerste categorie (1) omvat deze van de jonge dieren gaande van vier 

maanden tot twee jaar. De jong volwassen dieren vormen een tweede categorie (2) waartoe de drie 

tot zesjarigen behoren. Daarna hebben we een derde categorie (3) gaande van zeven tot veertien jaar 

en is deze van de volwassen dieren. Tenslotte hebben we een vierde (4) en laatste categorie deze 

van de oude dieren, welke vijftien jaar zijn of ouder. 

 

 

Tabel 4: Aantal acuut gestorven paarden en pony’s in de periode 2004-2011 volgens 

leeftijdscategorie. 

Jaar Aantal  Leeftijdscategorie 

  4m-2j 3j-6j 7j-14j ≥15j N.V. 

2004 64 18 28,1% 10 15,6% 23 35,9% 5 7,8% 8 12,5% 

2005 37 9 24,3% 4 10,8% 16 43,2% 4 10,8% 4 10,8% 

2006 33 6 18,1% 6 18,1% 13 39,4% 6 18,1% 2 6,1% 

2007 37 5 13,5% 6 16,2% 13 35,1% 5 13,5% 8 21,6% 

2008 76 17 22,4% 15 19,7% 21 27,6% 14 18,4% 9 11,8% 

2009 61 19 31,1% 9 14,8% 16 26,2% 10 16,4% 7 11,5% 

2010 53 11 20,8% 10 18,9% 17 32,1% 12 22,6% 3 5,7% 

2011 48 8 16,7% 6 12,5% 16 33,3% 11 22,9% 7 14,6% 

            

totaal 409 93 22,7% 66 16,1% 135 33,0% 67 16,4% 48 11,7% 

N.V. = Niet Vermeld 
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3.1.3. Doodsoorzaken van acute sterfte bij paarden en pony’s 

 

De spijsverteringstelselaandoeningen (60%) nemen ver boven alles de belangrijkste plaats in qua 

doodsoorzaak van acute sterfte. Daarnaast lijken toxische oorzaken (8%) en 

zenuwstelselaandoeningen (7%) eveneens frequent voor te komen (zie tabel 5). 

 

Tabel 5: Algemeen overzicht van de doodsoorzaken van de 409 acuut gestorven paarden en pony’s 

gedurende de periode 2004-2011. 

Doodsoorzaken Aantal paarden/pony’s Percentage 

Organenstelsel   

Spijsverteringsstelsel (SVS) 245 60% 

Zenuwstelsel (ZS) 28 7% 

Urogenitaalstelsel (UGS) 20 5% 

Ademhalingsstelsel (AHS) 18 4% 

Cardiovasculairstelsel (CVS) 11 3% 

Hematopoëtisch stelsel (HPS) 3 1% 

Locomotorisch stelsel (LMS) 2 0,5% 

   

Andere   

Toxisch 34 8% 

Trauma 13 3% 

Neoplasie 6 1,5% 

Sepsis 5 1% 

Oorzaak onbekend 24 6% 

 

Totaal 409 100% 

 

 

In tabel 6 wordt het aantal vrouwelijke en mannelijke (ruinen en hengsten) dieren die acuut gestorven 

zijn aan een welbepaalde doodsoorzaak weergegeven. Opvallend is dat er bij de urogenitale 

doodsoorzaken zo goed als enkel vrouwelijke dieren (19 ten opzichte van 1 mannelijk dier) hieraan 

gestorven zijn. Dit is het gevolg van 16 gevallen (merries) die aan een vrouwelijke 

geslachtsstelselaandoening acuut overleden. Verder illustreert deze tabel hoeveel dieren behorende 

tot een bepaalde leeftijdscategorie acuut stierven aan een welbepaalde doodsoorzaak. 

 

Tabel 6: Doodsoorzaken van de 409 acuut gestorven paarden en pony’s in de periode 2004-2011 

opgedeeld volgens geslacht en leeftijdscategorie. 

Doodsoorzaken Aantal  Geslacht Leeftijdscategorie 

  Vr. 

 

Man. Ong. 4m-2j 3j-6j 7j-14j ≥15j Ong. 

Organenstelsel          

SVS 245 128 114 3 49 40 87 42 27 

ZS 28 21 7 0 6 8 11 1 2 

UGS 20 19 1 0 0 3 5 8 4 

AHS 18 9 9 0 3 3 5 4 3 

CVS 11 4 7 0 2 1 7 1 0 

HPS 3 1 2 0 0 0 3 0 0 

LMS 2 1 1 0 2 0 0 0 0 
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Andere          

Toxisch 34 17 17 0 15 4 7 2 6 

Trauma 13 9 4 0 6 5 1 1 0 

Neoplasie 6 3 3 0 1 0 2 3 0 

Sepsis 5 3 2 0 3 0 1 1 0 

Oorzaak 

onbekend 

24 17 5 2 6 2 6 4 6 

     

Totaal 409 232 172 5 93 66 135 67 48 

Ong. = Ongekend Vr. = Vrouwelijk  Man. = Mannelijk 

 

 

 

Grafiek 1: Grafische weergave van de doodsoorzaken van acute sterfte bij paarden en pony’s. 

 
 

 

 

3.1.3.1. Spijsverteringstelsel 

 

Aangezien spijsverteringsstelselaandoeningen het frequentst voorkomen (zie grafiek 1 en tabel 4) als 

doodsoorzaak van acute sterfte bij paarden en pony’s wordt er hieronder een gedetailleerd overzicht 

(tabel 7) weergegeven van de oorzaken, met het aantal dieren, die werden aangetroffen op autopsie.  

 

Er stierven in totaal 245 paarden en pony’s acuut aan een oorzaak gelegen ter hoogte van het 

spijsverteringsstelsel. Voor de meeste gevallen (116) werd er een probleem vastgesteld aan de dikke 

darm (caecum en/of colon en/of rectum).  De grootste groep (70) wordt vertegenwoordigd door dieren 

die aan een (typhlo-)colitis overleden. In de meeste gevallen (29) was de oorzaak hiervan niet meer te 

achterhalen. Bij negentien gevallen lag het aan een Clostridiose en bij veertien anderen aan een 

Cyathostominose. Tenslotte werd er bij zes dieren Salmonella aangetoond en bij twee dieren betrof 

het een menginfectie. Colontorsies nemen ook een belangrijke plaats in met zestien gevallen. Bij 

negen dieren trad er een caecumperforatie/-ruptuur op. De oorzaak lag voor de meeste gevallen aan 

een caecumimpactie of -overvulling, bij sommigen werden er geen macroscopische noch histologische 

letsels gevonden die de ruptuur konden verklaren. Zes dieren stierven aan de gevolgen van een 

SVS 
Toxisch 

ZS 

Onbekend 

UGS 
AHS 

Trauma CVS 
Neoplasie Sepsis HPS LMS 

grafiek 1: doodsoozaken acute sterfte: 
frequentie van voorkomen 
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colonobstipatie/-impactie. Het algemeen beeld op lijkschouwing was ileus met necrose van de 

darmwand en exsudatieve peritonitis. Zes dieren lijdende aan meteorisme gingen in shock en stierven 

acuut. Twee daarvan hadden op lijkschouwing grote hoeveelheden krachtvoeder opgenomen wat de 

overmatige fermentatie verklaarde. Bij drie dieren vond men op autopsie grote hoeveelheden jong 

gras terug in het maagdarmstelsel. Twee dieren waren op een rijke weide geplaatst geweest en één 

dier had een stapel vers gemaaid gras opgegeten die door de buren in de weide werd gedeponeerd. 

Bij één dier kon men het niet verklaren. Bij vijf dieren trad er een colonperforatie/-ruptuur op. De 

oorzaken waren divers; Strongylus vulgaris infestatie met multipele hemorrhagische infarcten als 

gevolg, colonverplaatsing en door tractie ruptuur, colontympanie. Bij twee dieren kon men de oorzaak 

niet achterhalen. Een colonverplaatsing was de doodsoorzaak van twee dieren. Het ene dier 

vertoonde op lijkschouwing een hemorrhagische infarcering van het colon met algemene tympanie 

van het gastro-intestinaal stelsel en shockbeeld. Bij het andere dier stelde men een trappengebit vast 

die mogelijks aan de basis zou kunnen liggen van de tympanie en daardoor colonverplaatsing. Door 

kauwproblemen raakt immers de darmflora verstoord en treedt er overmatige fermentatie op. Er was 

één geval van caecumtopinvaginatie in colon waarbij men op lijkschouwing Anaplocephala perfoliata 

terugvond, welk gelinkt wordt aan een verhoogde kans op invaginaties door het veroorzaken van 

motiliteitsstoornissen. Eén dier ontwikkelde peritonitis als gevolg van een rectumscheur waarvan de 

oorzaak niet kon worden achterhaald. 

 

Dunne darm problematieken vormen eveneens een grote groep en telt 69 gevallen. Strangulaties 

kwamen het frequentst voor met 28 gevallen. De oorzaken waren heel divers en worden hier 

opgesomd in dalende volgorde van belangrijkheid; lipoma pendulans, foramen epiploïcum, hernia 

diafragmatica, hernia mesenterialis, mesenteriumstreng, omentumstreng, hernia omentalis en 

ligamentum gastrolienale. Lipoma pendulans strangulaties kwam bij negen dieren voor. Zeven ervan 

waren tussen 14 en 26 jaar en bij twee dieren was de leeftijd jammer genoeg niet vermeld. Enteritiden 

telde 16 gevallen, vijf ervan waren te wijten aan clostridiose, bij één dier kon men Salmonella 

aantonen. Bij de overige tien gevallen kon men geen oorzaak terugvinden. Acht dieren stierven aan 

een mesenteriumtorsie, de helft was ouder dan twintig jaar. Eén ervan was een Iers paard, merrie van 

veertien jaar oud die dood teruggevonden werd op de weide terwijl er enkele uren voordien niets aan 

de hand was. Op lijkschouwing kon men een partiële mesenteriumtorsie opmerken en een 

geruptureerd mesenteriumhematoom ontstaan als gevolg van deze torsie. Verder vertoonde de merrie 

een hemoabdomen en overleed dus aan een hypovolemische shock. Bij drie dieren trad er een torsie 

op van de dunne darmen. Twee hengsten hadden allebei een hemorrhagisch geïnfarceerd 

jejunumsegment ten gevolge van een volvulus. Het derde geval was een merrie waarvan niet alleen 

een jejunumsegment maar ook  het ileum hemorrhagisch geïnfarceerd was. Ruptuur/perforatie van de 

dunne darm kwam bij zes dieren voor. Twee hadden bij autopsie een geruptureerd duodenum als 

gevolg van een necrotiserende enteritis van hoogstwaarschijnlijk parasitaire oorsprong gebaseerd op 

de histologische bevindingen. Een Belgisch trekpaard hengst had een geruptureerd ileum waarvan 

geen oorzaak kon worden achterhaald. Twee hadden een perforatie als gevolg van een fulminante 

Parascaris equorum infestatie. Bij een twaalfjarige merrie vond men een corpus alienum terug die het 

jejunum had geperforeerd met fistulatie en abcesvorming. Er was een uitgebreide peritonitis aanwezig 

waardoor de merrie in shock was gegaan. Bij twee dieren lag een ileumdivertikel aan hun 

doodsoorzaak. Bij het ene was er nog geen perforatie aanwezig maar wel een erosieve ileïtis, 

beginnende impactie en exsudatieve peritonitis. Bij het ander was er wel al reeds een perforatie van 

het divertikel opgetreden met lekkage van de darminhoud en een uitgebreide exsudatieve fibrineuze 

peritonitis. Obstipatie van de dunne darm kwam bij twee dieren voor. Eén ervan was een ruin van 

dertien jaar oud die al twee dagen koliek had. De derde dag had het dier nog steeds koliek, keerde het 

water terug bij het drinken en op weg naar de kliniek is het gestorven. Op lijkschouwing was er een 

obstipatie van het ileum te zien door een vaste voedselprop met vlaslemen. Deze obstipatie bracht 

een uitgesproken ileustoestand van de dunne darm teweeg met tympanie van de maag. Het ander 

dier was een Belgisch trekpaard merrie van zes jaar oud die eveneens een ileumobstipatie had met 

ileus en secundaire colonimpactie als gevolg. Twee dieren stierven ten gevolge van een jejunum-

jejunum invaginatie met secundaire ileus en beginnende exsudatieve peritonitis. Een Fries hengst van 
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vijf jaar oud had sinds twee dagen koliek, werd behandeld met Buscopan, Finadyne en 5 liter olie en 

vertoonde ’s avonds geen koliek meer. De volgende ochtend werd het dood teruggevonden in zijn 

stal. Op lijkschouwing was er een veralgemeend ileusbeeld met overvulling van het gastro-

intestinaalstelsel. Het paard stierf vermoedelijk door een hierop volgend toxemisch proces.  Een paard 

met kolieksymptomen, maar welk niet kon worden behandeld omdat men het niet kon vangen, stierf 

drie uren later. Op lijkschouwing was er een chronisch wormaneurysma ter hoogte van de arteria 

mesenterica cranialis waar te nemen met fistulatie naar het duodenum. De dunne darmen waren 

algemeen gedilateerd en bevatte grote bloedstolsels. 

 

Heel wat dieren, 39 gevallen om precies te zijn, overleden acuut aan een aandoening ter hoogte van 

de maag. Vooral maagrupturen traden frequent voor, in totaal waren er dit 26, waarvan twaalf aan een 

primaire en zes aan een secundaire oorzaak kon worden toegekend. Bij acht gevallen kon men de 

oorzaak niet achterhalen. De primaire oorzaak van maagrupturen kon worden toegeschreven aan een 

overmatige opname van voedsel met een acute maagovervulling als gevolg. Door het groot volume 

enerzijds en de overmatige fermentatie met gasvorming en vochtaantrekking anderzijds ruptureert de 

maagwand en stierven de dieren aan een exsudatieve fibrineuze peritonitis en/of shock. Voor de 

secundaire oorzaken waren er vier verschillende diagnosen. Drie dieren leden aan een parasitaire 

infestatie met enteritis wat ileus en vervolgens een secundaire maagovervulling uitlokte met tenslotte 

ruptuur. Eén dier vertoonde op lijkschouwing een veralgemeend ileus beeld met secundaire 

maagovervulling en –ruptuur. Bij een ander dier stelde men een massa, welk niet kon worden 

geïdentificeerd wegens autolyse, vast ter hoogte van het caecumbasis. Deze veroorzaakte een 

chronische partiële obstructie van het duodenum met secundaire maagovervulling en –ruptuur als 

resultaat. Een partiële mesenteriumtorsie was bij een ander dier de oorzaak van ileus en secundaire 

maagovervulling/-ruptuur. Zes dieren overleden als gevolg van een maagdilatatie. Ook hier kan men 

een onderverdeling maken in primaire, secundaire en idiopathische oorzaken. De helft stierf acuut als 

gevolg van een primaire maagovervulling/-dilatie, wat druk veroorzaakte op het diafragma en 

vermoedelijk een vagale reflex uitlokte. Drie anderen hadden een secundaire maagovervulling/-

dilatatie. Twee als gevolg van een parasitaire enteritis met ileus, één ten gevolge van een 

jejunumobstipatie. Maagulcera met secundaire maagbloedingen kwamen bij vier dieren voor. Een 

warmbloed ruin van acht jaar oud vertoonde na drie dagen koorts, weinig eetlust en lichte koliek plots 

een pompende ademhaling. Het paard werd onmiddellijk doorgestuurd, maar vertoonde een epistaxis 

onderweg en stierf acuut. Bij het verrichten van de autopsie stelde men een geruptureerd hematoom 

vast ter hoogte van de maag met maagbloeding en een hemoabdomen. Ook was er een uitgebreid 

chronisch wormaneurysma (Strongylus vulgaris) ter hoogte van de abdominale aorta wat vermoedelijk 

de oorzaak was van het ontstaan van een maaghematoom. 

 

In totaal waren er tien dieren waarvan men hun doodsoorzaak aan een leverprobleem toekende. Bij 

vier dieren kon men histologisch een hepatitis bevestigen. Twee hadden een hepatitis van virale 

oorsprong, namelijk de zogenaamde Theiler’s disease. Eén was naar alle waarschijnlijkheid van 

bacteriële oorsprong aangezien de letsels zouden kunnen veroorzaakt zijn door Leptospiren, mede 

ook omdat het veulen een interstitiële nefritis vertoonde. Bij een ander dier kon men de primaire 

oorzaak van de acute hemorrhagische necrotiserende hepatitis niet achterhalen. Cholelithiasis 

samengaand met cholangiohepatitis kon men bij twee dieren diagnosticeren. Door de obstructies met 

necrose en rupturen van de galwegen trad er bij allebei een exsudatieve fibrineuze peritonitis op. Een 

twaalfjarige Fjord merrie stierf bij aankomst op kliniek na drie dagen ziekte. Op lijkschouwing was er 

een uitgesproken hepatische lipidose, bijkomend was er ook een chronische enterocolitis aanwezig 

welk mogelijks een rol kan spelen in de pathogenese van hyperlipemie. Een geval van hepatische 

fibrose betrof eveneens een twaalfjarige Fjord merrie, deze stierf plots na twee dagen ziekte, maar 

wegens het post-mortaal verval kon men het patroon van degeneratie en regeneratie niet bepalen. 

Een vierjarige merrie vertoonde na koliekachtige symptomen snel zenuwsymptomen en sterk 

gestegen leverwaarden. Omdat haar algemene toestand heel snel achteruitging werd tot euthanasie 

overgegaan. Leverfibrose, mogelijks van toxische oorsprong, werd vastgesteld op lijkschouwing en 

verklaarde de hepatho-encephalopathie symptomen.  Een vierjarige Andalousier hengst werd uit 
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Spanje geïmporteerd samen met een andere hengst. De volgende dag vertoonde het dier koliek na 

opname van krachtvoeder. Het paard werd doorgestuurd maar stierf tijdens het transport. Verbloeding 

uitgaande van uitgebreide intrahepatische bloedingen met ruptuur van het leverkapsel en 

hemoabdomen tot gevolg werd op lijkschouwing vastgesteld. Macroscopisch waren er geen duidelijke 

aanwijzingen voor trauma.  

 

Ontsteking van het peritoneum resulteerde in acute sterfte bij vijf dieren. Een driejarige Fries hengst 

ontwikkelde een uitgebreide fibrineuze peritonitis als gevolg van een intramuraal darmabces. Ter 

hoogte van de lever waren er eveneens abcessen die hoogstwaarschijnlijke secundair ontstonden. Bij 

een warmbloed veulen ontstond er een exsudatieve fibrineuze peritonitis secundair aan een 

abcederende mesenteriale lymfadenitis. Door middel van bacteriologisch onderzoek, na een swab te 

hebben genomen van het mesenteriaal abces, kon men Streptococcus equi. subsp. zoöepidemicus 

aantonen. Bij twee dieren lag een necrotiserende colitis aan de basis van een exsudatieve fibrineuze 

peritonitis. Een zesjarige volbloed ruin vertoonde op lijkschouwing een vergroeiing van het duodenum 

met de milt en aanwezigheid van een onregelmatige gevormde structuur met verlies van purulent 

vocht wat de peritonitis kon verklaren. 

 

Sommige dieren stierven aan een multifactoriële oorzaak. Een zevenjarige Fries merrie vertoonde 

bijvoorbeeld op lijkschouwing een uitgesproken melena met multifocale bloedingen verspreid over het 

lichaam. Histologisch was er aanwezigheid van een focale pyogranulomateuze enteritis en 

pyogranulomateuze lymfadenitis, naast een diffuse enteritis en een reactieve hepatitis. De oorzaak 

hiervan was niet duidelijk. Een zesjarige Belgisch warmbloed ruin werd geëuthanaseerd wegens acute 

koliek met snelle achteruitgang van de algemene toestand. Bij het verrichten van de autopsie kon men 

een verplaatsing opmerken van het linker colon naar rechts met een veralgemeend ileusbeeld. Ter 

hoogte van de maag was er zand aanwezig en een chronische erosieve gastritis met hyperkeratose. 

Het colon vertoonde een milde lokale impactie. Histologisch was er een lymfoplasmocytaire 

enterocolitis met aanwezigheid van eosinofielen. Bovendien werd er Clostridium perfringens 

geïsoleerd uit de caecum-/coloninhoud. Bij een tweejarige Quarter hengst was er een eosinofiele 

parasitaire enteritis in combinatie met een rechter ventrale colonimpactie met zand en secundaire 

Clostridium perfringens overgroei. Een warmbloed ruin met ernstige koliek stierf acuut op weg naar 

kliniek. Lijkschouwing reveleerde een retroflexie van de flexura pelvina met hemorrhagische 

infarcering, hemorrhagische enteritis, maagovervulling en –impactie en een extreem trappengebit. De 

sterfte is vermoedelijk een combinatie van meerdere factoren. Enerzijds kan een maagovervulling met 

distentie een vagale reflex uitgelokt hebben, anderzijds is vrijstelling van toxinen vanuit de sterk 

hemorrhagische darmwand met toxinemie als gevolg ook een mogelijke oorzaak van sterfte.  Bij een 

veertienjarige Selle Français merrie met acute en ernstige koliek werd overgegaan tot euthanasie 

wegens te slechte algemene toestand. Op autopsie was er een strangulatie te zien van de dunne 

darm doorheen het ligamentum gastrolienale met hemorrhagische infarcering. Bovendien was er een 

colonverplaatsing naar rechts. Mogelijks was de strangulatie secundair aan de colonverplaatsing 

wegens tympanie van de dunne darm en ruptuur van het ligamentum gastrolienale. Een tweejarige 

warmbloed hengst werd dood aangetroffen op de weide zonder voorafgaande symptomen. Het dier 

vertoond een hemorrhagische colitis in combinatie met een maagovervulling en –impactie. Sterfte is 

vermoedelijk te wijten aan de combinatie. 
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Tabel 7: Gedetailleerd overzicht van de doodsoorzaken gerelateerd aan het spijsverteringsstelsel bij 

de 409 acuut gestorven paarden en pony’s. 

Locatie Observatie    

Maag 

(39) 

Maagruptuur 

 

 

26 

 

 

 

Primair 12 

Secundair 6 

Idiopatisch 8 

 

Maagdistentie/-impactie 

 

 

8 

 

 

Primair 3 

Secundair 3 

Idiopatisch 2 

 

Maagulcus/-bloeding 4   

Hematoom 1 

Dunne darm 

(69) 

Strangulatie 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipoma pendulans 9 

Foramen epiploïcum 6 

Hernia diafragmatica 5 

Hernia mesenterialis 3 

Mesenteriumstreng 2 

Omentumstreng 1 

Hernia omentalis 1 

Ligamentum gastrolienale 

 

1 

Enteritis 

 

 

16 Clostridiose 5 

Salmonellose 1 

Onbekend 10 

Mesenteriumtorsie 8  

 

 

 

Torsie 3 

Perforatie/ruptuur 6 Parascaris 2 

Necrotiserende enteritis 2 

Corpus alienum  1 

Onbekend 1 

Divertikel 2  

 

 

Invaginatie 2 

Obstipatie 2 

Ileus 1 

Wormaneurysma-fistulatie  

               met verbloeding 

1 

Dikke darm 

(116) 

(Typhlo-)colitis 70 

 

 

 

 

 

 

 

Clostridiose 19 

Cyathostominose 14 

Salmonellose 6 

Gemengd 2 

Onbekend 29 

Colontorsie 16   
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Caecumperforatie/-ruptuur 9  

 

 

 

 

 

 

 

Colonobstipatie-/impactie 6 

Meteorisme/tympanie 6 

Colonperforatie/-ruptuur 

 

 

 

5 

 

 

 

Strongylus vulgaris 1 

Verplaatsing 1 

Tympanie 1 

Onbekend 2 

Colonverplaatsing 2   

Caecumtopinvaginatie 1 Anaplocephala perfoliata 1 

Rectumruptuur 1   

Lever 

(10) 

Hepatitis 

 

 

4 

 

 

 

 

Theiler’s disease 2 

Leptospirose 1 

Idiopatisch 1 

Cholelithiasis/cholangiohepatitis 2   

Leverfibrose 2 

Leverruptuur 1 

Hepatische lipidose 1 

Peritoneum Peritonitis 5   

Multifactorieel  6   

 

 

3.1.3.2. Toxisch 

 

Er stierven 34 paarden acuut ten gevolge van toxische oorzaken. Meer dan de helft daarvan (zie tabel 

5, de ongekenden buiten beschouwing gelaten) waren jonger dan twee jaar. Ongeveer één derde 

(twaalf dieren) van alle gevallen die stierven aan een toxische oorzaak overleden aan atypische 

myopathie, welke verder uitgebreid zullen worden besproken bij de retrospectieve studie van 

atypische myopathie zelf. Taxusintoxicaties bedroeg zes gevallen waaronder één geïsoleerd geval, 

twee gevallen afkomstig van een gemeenschappelijke weide en tenslotte drie die ook samen op de 

weide stonden. Verder stierven er vijf gevallen aan erge osmotische diarree, deze dieren stonden 

allen op dezelfde weide. Er stierven drie dieren aan botulisme waarvan twee van de drie tot dezelfde 

eigenaar behoorden en dus samen op de weide stonden. Digitalis-intoxicaties, senecio-intoxicaties en 

oleander-intoxicaties maakten telkens twee slachtoffers. Eén dier stierf aan een eikelintoxicatie en een 

laatste geval stierf aan toxische gassen die vrijkwamen bij een schuurbrand. 

 

3.1.3.3. Zenuwstelsel 

 

Het grootste deel van de dieren die acuut overleden aan zenuwstelselpathologieën waren dieren die 

grass sickness ontwikkelden. Deze ziekte tast het autonoom zenuwstelsel aan en veroorzaakte 

achttien acute sterftegevallen. Bij de overige gevallen werd het centraal zenuwstelsel aangetast en 

bedroeg tien gevallen. Drie gevallen vertoonden een non-suppuratieve meningo-encephalo-myelitis, 

wat suggestief is voor een virale agens maar waarvan de oorzaak telkens niet kon worden 

aangetoond. Bij één geval kon men het equine herpesvirus-1 wel aantonen. Suppuratieve meningo-

encephalitis werd tweemaal gediagnosticeerd en wijst dus eerder in de richting van een bacteriële 

oorzaak. Bij twee dieren die kort voor het sterven cauda equina symptomen vertoonden kon men ook 

op histologie een cauda equina neuritis aantonen. Tenslotte stierven er twee dieren aan de gevolgen 

van een myelitis respectievelijk meningitis van ongekende oorzaak.  
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3.1.3.4. Urogenitaalstelsel 

 

Zoals eerder aangehaald stierven er negentien vrouwelijke dieren en één mannelijk dier aan 

urogenitaalstelselaandoeningen. Zestien van deze vrouwelijke dieren overleden acuut aan een 

vrouwelijke geslachtsstelselaandoening. Vijf daarvan stierven pre-partum aan volgende oorzaken; 

bacteriële placentitis, eventratie na een arterie vaginalis ruptuur, intramurale baarmoederbloeding en 

twee aan een ligamentum latum uteri verbloeding. Vijf stierven tijdens de partus zelf waarvan vier aan 

een dystocie en één aan een caecumruptuur ten gevolge van een geforceerde extractie. Aan post-

partum complicaties stierven er zes merries. Een eerste merrie ontwikkelde extreme hernia 

abdominalis. Drie andere overleden acuut aan een ligamentum latum uteri verbloeding en twee 

anderen ontwikkelden een peritonitis. 

Tot de urogenitale doodsoorzaken behoren de aandoeningen van het urinair stelsel, waaraan vier 

gevallen acuut gestorven zijn. Drie merries hadden een probleem ter hoogte van de nieren. Bij het 

eerste geval vonden ze een niersteen bij de lijkschouwing, die onder andere de erge kolieksymptomen 

verklaarde. Het tweede geval had een ernstige acute nefritis en het derde geval een hematoom ter 

hoogte van de nier die voor een retroperitoneale bloeding had gezorgd na ruptuur. Het vierde geval 

was een hengst waarvan de blaas was geruptureerd na obstructie veroorzaakt door een blaassteen. 

Verder kan men uit de tabel afleiden dat urogenitale doodsoorzaken frequenter voorkomen bij 

volwassen en oudere dieren. 

  

3.1.3.5. Ademhalingsstelsel 

 

Achttien dieren stierven aan een aandoening van het ademhalingsstelsel. Twee merries overleden 

aan de gevolgen van een luchtzakmycose.  De ene merrie was acht jaar oud en begon plots te 

neusbloeden, werd door de dierenarts doorgestuurd, maar stierf tijdens het transport. De andere 

merrie was zeventien jaar oud en werd teruggevonden in een plas bloed. Een zesjarige ruin werd 

dood aangetroffen in zijn stal zonder voorafgaande symptomen. Op lijkschouwing vond men ter 

hoogte van de larynx, caudaal van de epiglottis, een voedselprop terug van ongeveer 5 cm breed op 6 

cm lang. Deze prop bestond uit fijngemalen ruwvoeder en veroorzaakte hoogstwaarschijnlijk een 

obstructie ter hoogte van de larynx met asfyxie als gevolg. Een twintigjarige Fries merrie werd plots 

acuut suffer en leek in ademnood. Vrij snel ging ze in shock en overleed. Bij het verrichten van de 

autopsie was er een algemeen beeld van shock en cyanose en een focale uitgesproken trachea 

afplatting met bloeding. De merrie stierf vermoedelijk door een acute tracheacollaps. In totaal stierven 

veertien dieren aan een pathologie ter hoogte van de long of pleura. Negen dieren ontwikkelden een 

pneumonie, bij vijf dieren ging het om een interstitiële pneumonie en bij drie andere om een 

aspiratiepneumonie. Bij één van de paarden die stierf aan een aspiratiepneumonie vond men op 

histologie plantaardig materiaal terug in de longalveolen. Een ander paard liep een 

aspiratiepneumonie op na in opstand te zijn gekomen tegen een ander paard en kwam zo in de 

nabijgelegen sloot terecht. Een laatste geval vond men dood terug op de weide. Op lijkschouwing was 

er een uitgebreide gangreneuze pneumonie met pyothorax, vermoedelijk ontstaan door verslikking. 

Een mogelijke oorzaak zou bijvoorbeeld een tijdelijke slokdarmobstructie kunnen zijn. Een twaalfjarige 

Belgisch warmbloed hengst stierf aan de gevolgen van een necrotiserende hemorrhagische 

bronchopneumonie. Bacteriologisch onderzoek van de long kon meerdere kiemen aantonen 

waaronder een overvloedige cultuur van Escherichia coli en Enterococcen species. Een vierjarige 

Zangersheide merrie stierf binnen de 24u na de eerste ademhalingssymptomen samengaand met 

koorts en anorexie. Op autopsie kon men een exsudatieve pleuritis met compressie atelectase van de 

longen en bloedstolsels in de thorax waarnemen. De etiologie ervan kon men niet achterhalen. Een 

andere merrie stierf eveneens aan een exsudatieve pleuritis, waarschijnlijk ging ze in shock door 

septicemie of toxinemie. Een longbloeding kwam bij twee paarden voor. Het ene was een twaalfjarige 

Arabische hengst en vertoonde plots een bilaterale epistaxis in rust. Het ander was een tweejarige 

warmbloed ruin die acuut stierf bij het vrijspringen waar men op lijkschouwing een uitgebreide 

longbloeding vaststelde. 
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3.1.3.6. Trauma 

 

Traumatische oorzaken kostten het leven aan 13 dieren. Zo goed als uitsluitend jonge dieren liepen 

trauma’s op, vaak gebeurde dit bij het opleren of bij het transporteren van de dieren. Fracturen met 

schade aan het centraal zenuwstelsel en acute sterfte als gevolg kwamen het meest voor. Vijf dieren 

liepen een fractuur op aan de halswervel(s), een ander had een fractuur ter hoogte van de 

schedelbasis. Luxatie van de eerste twee halswervels met acute compressie van het ruggenmerg 

leidde tot de dood van ander geval. Een erg mank paard die vervolgens in shock ging vertoonde op 

lijkschouwing een bilaterale fractuur van het ischium. Eén van de gevallen vertoonde enkel een 

shockbeeld na dood teruggevonden te zijn geweest bij aankomst op de van, de achterhand van het 

paard lag naast het hoofd en het paard was nog aangebonden. Een ander paard ging in shock na een 

perforerende buikwonde te hebben opgelopen bij het springen. Bij het autopsiëren van een dier die 

gevallen was tijdens het sonderen wegens kolieksymptomen en enkele uren later stierf vond men 

multifocale hersenbloedingen terug. Eén van de dieren werd op de weide dood teruggevonden, deze 

vertoonde multipele contusies en hematomen van traumatische aard waarvan een groot hematoom ter 

hoogte van de hals die voor asfyxie van het dier zorgde. Een laatste geval werd geëlektrocuteerd toen 

het steigerde terwijl het zich onder een solarium bevond.  

 

3.1.3.7. Cardiovasculair 

 

De cardiovasculaire oorzaken van acute sterfte lijken eerder voor te komen bij volwassen dieren. In 

totaal behoorden hiertoe 11 gevallen waarvan 8 hun oorzaak vonden ter hoogte van het hart en 3 ter 

hoogte van de bloedvaten. Zeven van deze acht dieren stierven aan acute hartfalen met een 

cardiogene shock als gevolg. Bij twee daarvan werd de oorzaak toegeschreven aan een aritmie, een 

derde vertoonde op lijkschouwing een ernstige endocarditis, drie andere een acute 

myocarddegeneratie en een laatste geval myocardfibrose. Het achtste geval was een Fries paard dat 

acuut stierf aan een aorta-pulmonale fistel met hematoomvorming en ruptuur. Het is geweten dat er 

een verhoogde incidentie bestaat bij deze paarden voor aorta-pulmonale fistels. 

Verder waren er zoals aangehaald drie gevallen met vasculaire aandoeningen. Bij twee ervan was er 

een ruptuur opgetreden van een bloedvat. Het eerste betrof een hersenbloeding en stierf acuut tijdens 

een wandeling, het tweede betrof een ruptuur van arteria mesenterica cranialis als gevolg van een 

wormaneurysma veroorzaakt door een Strongylus vulgaris infestatie. Bij het derde geval vond men op 

lijkschouwing erge thrombosering van de linker en rechter arteria brachialis.  

 

3.1.3.8. Neoplasie 

 

Uit tabel 5 kan men opmerken dat zoals verwacht oudere dieren gevoeliger zijn voor het ontwikkelen 

van neoplasieën. Het eerste geval was een Arabier, ruin van elf jaar oud waar men op lijkschouwing 

een multinodulaire massa aantrof ter hoogte van de cardia van de maag met metastasen in de spieren 

en lymfeknopen. Histologische had het de uitzicht van een rondceltumor doch kon evenwel niet verder 

geclassificeerd worden. Het tweede geval was een Belgisch warmbloedpaard, merrie van vijftien jaar 

oud die plots koliekerig was en niet meer wou eten. Bij het klinisch onderzoek vertoonde ze erge 

tachycardie en had ze bij bloedonderzoek een sterk verhoogd aantal witte bloedcellen en totaal eiwit. 

Er waren verminderde borborygmen bij auscultatie en enkele opgezette dunnen darmen op 

echografie. Ook kon men echografisch een massa ter hoogte van de maag visualiseren. Haar 

algemene toestand ging ontzettend snel achteruit en ze werd geëuthanaseerd. Op lijkschouwing vond 

men een squameus cel carcinoma uitgaande van de maagwand met multipele metastasen ter hoogte 

van de milt, lever, diafragma en peritoneum. Een derde geval had een sterk infiltratief 

pancreascarcinoma, een vierde geval een bilateraal pheochromocytoma ter hoogte van de bijnieren. 

Het was een Shetlandmerrie van elf jaar oud die de dag daarvoor nog normaal geveulend. De 

volgende ochtend werd ze dood aangetroffen op stal. Een vijfde geval werd eveneens dood 

aangetroffen op de weide en had een fibrillair astrocytoma ter hoogte van de hersenen met 

compressie van het parenchym. Het zesde en laatste geval betrof een T-cel lymfoma bij het enige 
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jong dier, een draver van één jaar oud die binnengebracht werd met een snelle, pompende 

ademhaling, verhoogde pols, koorts en acuut gestorven is.  

 

3.1.3.9. Sepsis 

 

Vijf dieren stierven aan een septicemie. Drie daarvan waren 4 à 5 maanden oud. Bij een merrieveulen 

vond men op lijkschouwing een septische thrombus van vier centimeter ter hoogte van de linker 

arteria iliaca.  Bij een andere merrieveulen was sepsisbeeld het enige wat men kon vinden bij het 

verrichten van de autopsie. Een hengstenveulen had dan weer een chronisch abdominaal abces. 

 

3.1.3.10. Hematopoëtisch stelsel 

 

Verbloeding met hemoabdomen als gevolg van een miltruptuur kwam bij drie dieren voor. Bij twee 

dieren bleef de oorzaak ongekend. Bij het derde geval was er een hematoom of hemangiosarcoom 

(kon niet worden achterhaald) ter hoogt van de milt aanwezig die ruptuur van het kapsel had 

veroorzaakt. 

 

3.1.3.11. Locomotorisch stelsel 

 

Er zijn twee gevallen die aan dit stelsel konden worden toegekend. Een eerste geval betrof een elf 

maanden oude Irish Cob merrie die ondersteboven in de badkuip op de weide werd gevonden. Ze had 

sterk verhoogde spierenzymen en steunname was onmogelijk zelfs met behulp van een singel. Op 

lijkschouwing stelde men een multifocale rhabdomyolysis vast met focale regeneratie. Histologisch 

beeld van een monofasische spierdegeneratie met multifocale fragmentatie van spiervezels en 

dystrofische calcificatie. Andere spiervezels vertoonden regeneratie met rijtjesvorming van kernen. 

Een tweede geval was een tweejarige ruin die men op de weide vond met ataxie. De MMEP-test was 

afwijkend ter hoogte van het cervicaal ruggenmerg. Op RX kon men een vernauwing vaststellen van 

het wervelkanaal C4. Het dier ging kort daarna plots in shock en overleed. Histologisch waren de 

letsels ter hoogte van het ruggenmerg suggestief voor een acute compressie met een neurogene 

shock als gevolg. Verder waren er niet alleen letsels aan het ruggenmerg ter hoogte van C3-C4, doch 

ook C6-C7. 

 

3.1.3.12. Oorzaak onbekend 

 

Bij 24 dieren (6%) werd er noch macroscopisch noch histologisch een indicatie bekomen voor de 

acute sterfte. 

 

 

3.2.  RETROSPECTIEVE STUDIE VAN ATYPISCHE MYOPATHIE 

 

3.2.1. Dieren 

Bij het analyseren van de databank gaande van 1995 tot 2011 stierven er vijftien dieren aan de 

gevolgen van atypische myopathie. Twaalf daarvan stierven volgens de opgestelde criteria van acute 

sterfte en werden dus ingesloten in de retrospectieve studie van acute sterfte bij paarden en pony’s 

(zie hierboven). De drie overige overleefden het langer dan vijf dagen. Daarnaast werden vijf dieren 

weerhouden als controle waarvan de sterfte niet gerelateerd was aan een spierpathologie. 

 

3.2.1.1. Controledieren 

 

Het eerste controledier was een zesjarige Conemara ruin die erge koorts deed en anorexie vertoonde. 

De dierenarts stelde ileus vast. Bij rectaal onderzoek waren er enkele droge mestballen en een licht 

verhoogde darmspanning. Excenel, Kelaprofen en Buscopan werden toegediend, maar het paard 
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sterft enkele uren later. Op lijkschouwing is er een exsudatieve fibrineuze peritonitis ten gevolge van 

een jejunumperforatie. 

 

Een tweede controle was een elfjarige ruin, Franse draver, die bij een geassisteerde recovery na 

tensocopie neerviel na een tweede poging te hebben gedaan om recht te staan. Enkele seconden 

daarna ging het dier in agonie en stierf acuut. Zowel macroscopisch als histologisch onderzoek kon 

geen duidelijke oorzaak van sterfte aantonen 

 

Een derde controledier betrof een driejarige Fjord merrie die reeds twee weken veel neerlag en 

opgetrokken stond. Tien dagen daarvoor had de dierenarts bij rectaal onderzoek slijm vastgesteld op 

de faeces. Het dier werd behandeld met drie liter olie en antibiotica gedurende vijf dagen. De 

symptomen waren sterk verergerd de laatste dagen en werd de merrie daarom doorverwezen. Bij 

aankomst op de kliniek vertoonde de merrie spiertremoren van de triceps en quadriceps, stond 

opgetrokken en had korsten ter hoogte van de neusgaten. Op echografie waren er geen 

abnormaliteiten en bij rectaal onderzoek enkele mestballen met wat slijm. Bij sondage was er geen 

reflux en werd er drie liter olie opgegoten. Omdat de symptomen sterk verergerd waren werd besloten 

tot euthanasie. Macroscopisch was er een katarrhale enterotyphlo-colitis aanwezig en een mat en 

droog aspect van de achterhandspieren. Histologisch kon men ter hoogte van het ganglion trigeminale 

multifocaal hypereosinofiele neuronen waarnemen met centrale chromatolyse en verlies van Nissl 

substantie. Bij enkele neuronen was de kern naar perifeer verplaatst en was er vacuolisatie zichtbaar. 

Immunohistochemisch onderzoek wees uit dat het ganglion trigeminale en het ruggenmerg 

synaptofysine positief aankleurde met als eindbesluit Grass disease. 

 

Een tienjarige Haflinger ruin was het vierde controledier. Het dier vermagerde al sinds twee jaar, maar 

was nu sinds twee weken extreem sterk vermagerd en vertoonde kolieksymptomen. De dierenarts gaf 

hem Buscopan en goot paraffine olie op. Het paard bleef rustig gedurende de nacht. De avond daarop 

had het weer koliek en werd toen doorgestuurd. Bij aankomst was het dier geëxciteerd en niet bewust 

van de omgeving. Het liep tegen een kast, liep daarna mensen omver en vertoonde duidelijke tekenen 

van ataxie. Bij auscultatie kon men een systolisch bijgeruis vaststellen en waren er rechts geen 

borborygmen, links verminderde borborygmen. Echografie was moeilijk te verrichten gezien de 

mentale toestand, toch kon men zeer veel vrij buikvocht en opgezette dunnen darmen waarnemen. 

Rectaal onderzoek was niet mogelijk. Gezien de algemene toestand snel achteruitging werd het dier 

geëuthanaseerd. Op lijkschouwing waren macroscopische pathologische bevindingen; icterus, 

hydroabdomen, leveratrofie en cachexie. Histologisch zag de lever er duidelijk gestuwd uit met 

depositie van hemosiderine op meerdere plaatsen. Ter hoogte van de portaalgebieden was er 

perivasculaire fibrose met opstapeling van galpigment. De centrolobulaire vene vertoonde depositie 

van amorf eosinofiel materiaal. Intracytoplasmatische granulatie (beige pigment) was aanwezig in de 

meeste hepatocyten. De periportale hepatocyten vertoonden degeneratie met zwelling, afronding en 

hypereosinofilie. Ook was er een milde galgangproliferatie aanwezig. Na Von Gieson kleuring was er 

een milde portale fibrose en een zeer milde centrolobulaire fibrose waar te nemen. Amyloïd kleuring 

was negatief en terwijl ijzerkleuring strek positief was, vnl. in de Kuppfercellen. Het dier overleed dus 

aan een leverdegeneratie, waarvan de oorzaak niet kon worden aangetoond, resulterend in hemolyse, 

icterus en hepatische encephalopathie. 

 

Een vijfde en laatste controledier was een achtjarige ruin, Belgisch sportpaard, die niet meer vooruit 

wou tijdens het rijden en heel suf was. Het wou ook niet meer eten of drinken maar had geen koorts. 

Enkele dagen voordien was er een ander paard met gelijkaardige symptomen die men had laten 

inslapen. Dit dier werd ook geëuthanaseerd (motief wordt niet vermeld op het autopsieverslag). Op 

autopsie was er een macroscopisch en histologisch beeld van een uitgebreide maagulcus met een 

secundaire maagbloeding. Bijkomend stelde men ook een suppuratieve bronchopneumonie vast. 
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3.2.1.2. Atypische myopathie gevallen 

 

Tussen 1995 en 2011 werden er van de 2215 paarden en pony’s (zie tabel 10) die aangeboden 

werden voor autopsie aan het laboratorium voor Pathologie van de Huisdieren van de Faculteit 

Diergeneeskunde, Universiteit Gent, vijftien dieren met atypische myopathie gediagnosticeerd. 

 

Het betrof veertien paarden en één pony, waarvan zes merries, vijf ruinen en vier hengsten. Elf van 

deze paarden waren jonger dan 2,5 jaar (73%), twee paarden waren er vijf en één paard was tien jaar 

oud. Bij één paard was de leeftijd helaas niet vermeld op het autopsieverslag. De meesten, tien van 

de vijftien, stierven op natuurlijke wijze (67%). De vijf overige werden geëuthanaseerd. Twaalf stierven 

acuut (80%) en volgens de criteria opgesteld voor acute sterfte, deze werden dus ingesloten in de 

retrospectieve studie van acute sterfte bij paarden en pony’s. Drie overleefden het langer dan vijf 

dagen. De meerderheid, elf dieren of 73%, overleed tijdens de herfst, twee in de lente en twee in de 

zomer (zie tabel 8). 

 

 

Tabel 8: Overzicht paarden/pony’s gestorven aan atypische myopathie (15 gevallen). 

Jaar Aantal 

dieren 

Paard/ 

Pony 

Geslacht Leeftijd  Natuurlijk/ 

Euthanasie 

Acuut/ 

Niet acuut 

Seizoen  

2004 5 Paard (1) 

Paard (2) 

Paard (3) 

Paard (4) 

Paard (5) 

Merrie 

Merrie 

Hengst 

Hengst 

Hengst 

 

2 jaar 

2 jaar 

6 maand 

2 jaar 

2 jaar 

Euthanasie 

Euthanasie 

Natuurlijk 

Euthanasie 

Natuurlijk 

 

Acuut 

Acuut 

Acuut 

Acuut 

Acuut 

Herfst 

Herfst 

Herfst 

Herfst 

Herfst 

2005 2 Paard (6) 

Paard (7) 

 

Merrie 

Merrie 

5 maand 

5 jaar 

 

Natuurlijk 

Natuurlijk 

Acuut  

Niet acuut 

 

Herfst 

Herfst 

2006 1 Paard (8) Merrie 1,5 jaar Natuurlijk Niet acuut Herfst 

 

2008 1 Paard (9) 

 

Ruin Niet 

vermeld 

Euthanasie Niet acuut Zomer 

2009 4 Paard (10) 

Pony  (11) 

Paard (12) 

Paard (13) 

 

Ruin  

Ruin 

Ruin 

Merrie 

 

5 jaar  

10 jaar 

2 jaar 

6 maand 

 

Natuurlijk 

Euthanasie 

Natuurlijk 

Natuurlijk 

Acuut 

Acuut 

Acuut 

Acuut 

Lente 

Herfst 

Herfst 

Herfst 

 

2010 2 Paard (14) 

Paard (15) 

 

Hengst 

Ruin 

1 jaar 

2,5 jaar 

Natuurlijk 

Natuurlijk 

Acuut 

Acuut 

Zomer 

Lente 

 

 

Hieronder wordt het signalement, de anamnese en de macroscopische bevindingen/diagnosen op 

lijkschouwing van de vijftien gevallen van atypische myopathie toegelicht. 

 

Het eerste geval (1) was een tweejarige Belgische warmbloed paard merrie die men op 19 oktober 

2004 in de weide had teruggevonden in laterale decubitus. De merrie vertoonde alimentaire neusvloei, 

was bezweet, bibberde en had een stijve gang. De vermoedelijke diagnose van atypische myopathie 

werd op kliniek gesteld en de merrie werd die dag zelf nog geëuthanaseerd. Op lijkschouwing had ze 

een subcutane bloeding ter hoogte van de linker hals en diffuus verspreide puntbloedingen ter hoogte 

van de rechter hals. Intermusculair oedeem was aanwezig ter hoogte van hals en rechter mediale 
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achterhandbespiering. Bleke (geel aspect) haarden met verlies van consistentie kon men terugvinden 

thv de musculus pectineus, m.quadratus femoris, m.adductor, m.subscapularis, m.serratus ventralis, 

m.teres major, bilateraal thv de schoft (vnl. m.trapezius en m.rhomboideus), de lendenstrekkers en de 

m.masseter. Spumeus vocht en voedsel was aanwezig tussen de neusschelpen. De trachea bevatte 

eveneens spumeus vocht en er waren puntbloedingen op de mucosa. Er is een gestuwde linker 

longhelft. De lever zag er bleek en gezwollen uit met een uitgesproken zonaal patroon. De 

blaasmucosa was gestuwd en er waren puntbloedingen aanwezig. De blaas bevatte een zeer kleine 

hoeveelheid urine (mucus). Er waren acute en chronische ulceraties thv de maag en stuwing van de 

fundus. Ter hoogte van de dunne darm waren er geactiveerde lymfoïde follikels en de mucosa van de 

duodenum was sterk gestuwd. De dikke darm vertoonde een hyperemische wand en er waren 

hyperemische mesenteriale lymfeknopen. Vaten en conjunctivae hadden een geel aspect. De 

pathologische diagnosen waren; multifocale myopathie, multifocaal oedeem, matige veralgemeende 

lymfadenopathie, maagulcera, leverdegeneratie- of vervetting en icterus. 

 

Het tweede geval (2) was een tweejarige Quarter merrie die men eveneens in laterale decubitus 

terugvond op de weide op 17 oktober 2004. De vermoedelijke diagnose van atypische myopathie 

werd toen gesteld op kliniek. Drie dagen later werd de merrie geëuthanaseerd. Bij het verrichten de 

autopsie vertoonde de merrie een veralgemeend subcutaan oedeem, vnl. thv de hals en mediale zijde 

van de achterbenen en intermusculair oedeem vnl. ter hoogte van de schouders en heupen. Er waren 

bleke zones met verminderde consistentie thv de mediale bespiering van de achterhand, vnl. te zien 

thv de m.pectineus, de m.quadratus femoris, de m.adductor en de m.quadriceps femoris. Ook ter 

hoogte van de m.teres major, m.subscapularis, m.serratus ventralis en de ruggenstrekkers waren er 

bleke zones aanwezig. Er kwamen enkele bleke, harde zones met streepvormige bloedingen voor 

rondom de spieren van het acetabulum en dit bilateraal. Het myocard van de linker ventrikel en het 

interventriculair septum vertoonden multifocale bleke streepvormige zones. Er was een uitgesproken 

verbleking van de hartspiervezels thv de papillairspieren van de linker ventrikel en sommige 

papillairspieren vertoonden subendocardiale bloedingen. De lever had een gemarmerd patroon en de 

nieren waren gezwollen met striatie thv medulla en een dense cortex. De blaas was leeg en de 

mucosa gestuwd. Er waren meerdere grote coalescerende ulcera over het volledig verloop van de 

margo plicatus. De maagwand was oedemateus en bevatte een hemorrhagische tot zwarte inhoud. 

De dunne darm was gestuwd en oedemateus met een donkere slijmerige inhoud. Pathologische 

diagnosen die gesteld konden worden waren; multifocale spierdegeneratie, myocarddegeneratie, 

ulceratieve gastritis, enteritis, lever- en nierdegeneratie.  

 

Het derde geval (3) betrof een vijf maanden oud hengstenveulen waarvan het ras niet vermeld werd 

op het autopsieverslag. Eind oktober vertoonde het veulen erge dyspnee, anorexie, zwakte en koorts 

gedurende twee dagen. De symptomen begonnen enkele dagen na de rappelvaccinatie. Het veulen 

stierf acuut en op natuurlijke wijze. Er was op dezelfde weide een gelijkaardig geval geweest die ook 

stierf. Op lijkschouwing waren er multifocale bleke zones te zien thv de m.adductor, m.quadratus 

femoris, het mediaal hoofd van de m.quadriceps femoris, m.pectineus, m.triceps, m.teres major, 

m.subscapularis en m.serratus ventralis. Ter hoogte van het hart waren er multifocale discrete bleke 

zones in het myocard, vnl. thv de papillairspieren, het septum en de linker ventrikelwand. In de 

neusholte ,larynx en trachea was er spumeus vocht aanwezig en de longen waren gestuwd. De lever 

had een bleek uitzicht. De blaas was sterk gevuld met zeer donkere urine (rood). De maag had een 

licht oedemateus glandulair deel en grote erosies ter hoogte van het niet-glandulair deel. De toen 

gestelde pathologische diagnosen waren; multifocale spierdegeneratie, myocarddegeneratie en 

myoglobinurie. 

 

Het vierde geval (4) was een tweejarige hengst die geëuthanaseerd werd op 12 november 2004, 

waarvan over de anamnese op het autopsieverslag enkel atypische myopathie stond. Het ras werd 

eveneens niet vermeld op het verslag. Op autopsie was er gegeneraliseerd oedeem van de huid en 

subcutis en er was gegeneraliseerd intermusculair oedeem van de spieren. Het diafragma vertoonde 

multifocale streepvormige bloedingen en was broos. Er waren bilateraal slecht afgelijnde bleke zones 
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met op bepaalde plaatsen verlies van consistentie thv de m. serratus ventralis, m. adductor, m. 

pectineus, de  vastus medialis van m. quadriceps en de m. quadratus femoris. Ter hoogte van het 

myocard van de rechter ventrikel waren er kleine bleke haarden terwijl grote, coalescerende bleke 

haarden aanwezig waren thv het septum en het myocard van linker ventrikel waarbij de volledige 

toppen van de papillairspieren bleek waren verkleurd. De neusholte, epiglottis en farynxwand waren 

gestuwd en vertoonden ecchymosen. De longen waren cyanotisch met randemfyseem. De lever was 

licht gestuwd, bleek en broos. De blaasmucosa was gestuwd en bevatte een zeer geringe 

hoeveelheid roodbruine urine. De maagwand was sterk oedemateus en er was een grote hoeveelheid 

zwarte vloeibare inhoud aanwezig. Verder waren er multifocale ulceraties van verschillende grootte in 

zowel het glandulaire als in het non-glandulaire gedeelte. De dunne darm bevatte zwartbruine, 

slijmerige inhoud en de ileummucosa was vlekvormig gestuwd, ook was de colonmucosa licht 

gestuwd. Er was stuwing van de meningeale vaten en de bijnier vertoonde bloedingen. Pathologische 

diagnosen; multifocale spierdegeneratie, uitgebreide myocarddegeneratie, ulceratieve gastritis, 

shocklong en leververvetting. 

 

Het vijfde geval (5) was een tweejarige Belgisch Sportpaard hengst die twee dagen na aanvang van 

de symptomen op 18 december 2004 acuut en natuurlijk is overleden. Het paard stond op de weide 

en vertoonde op 16 december hevige koliek. De dierenarts had het dier toen Novalgine toegediend 

zonder verbetering. Volgens de eigenaars had het dier een plastiek zak opgegeten, maar rectaal en 

gastroscopisch onderzoek waren negatief. Op 17 december wees het bloedonderzoek uit dat de 

spierenzymes (AST: 20 000 IU/L, LDH: 36 000IU/L, CK: >100 000 IU/L) sterk verhoogd waren en werd 

het dier verdacht van myopathie. Ook vertoonde het dier hyperkaliëmie en hypocalcemie. Op 

lijkschouwing had het dier multiple subcutane bloeduitstortingen aan zijn rechterzijde en intermusculair 

oedeem. Multifocale bleke slecht gedemarqueerde zones waren aanwezig thv de spieren, o.a. de 

m.trapezius, m.pectineus, m.adductor en m.teres major. Het myocard had een bleek uitzicht. De 

longen waren sterk gestuwd met randemfyseem. De randen van de gestuwde lever waren stomp en 

gezwollen en er was aanwezigheid van diffuus verspreide bleke zones die niet doordrongen tot in het 

parenchym. Er was een perirenale bloeding thv de rechter nier. De blaas bevatte een kleine 

hoeveelheid bruine muceuze inhoud. De maag had een vloeibare bruine inhoud, jejunum en ileum een 

waterige tot hemorrhagische inhoud met serosale vaatinjecties. Er was een sterk ingedroogde inhoud 

met zand in de caecumtop. De linker colon bevatte een ingedroogde inhoud met zwart beleg en de 

rechter colon eveneens met bijkomend een donker aspect van de mucosa. Er werden in het 

maagdarmstelsel geen restanten van een plastiek zak teruggevonden. De pathologische diagnosen 

waren; multifocale myopathie, shocklong, reflux en zwart verkleurde ingedroogde inhoud thv linker en 

rechter colon. 

 

Het zesde geval (6) was een vijfmaanden oud warmbloed merrieveulen die op 26 oktober 2005 

bezweet en rillend in de stal werd gevonden en een stijve gang vertoonde. Bij bloedonderzoek waren 

de spierenzymes verhoogd, was het dier gedehydrateerd en verkeerde in acidose. Door het vertonen 

van een ongecoördineerde gang, sufheid en depressie met soms periodes van excitatie, een negatief 

dreigreflex en een verminderd pupilreflex, had men het vermoeden van een centraal letsel. Het veulen 

was daarna in laterale decubitus gegaan en gebleven om de dag erna plots te verslechteren. De 

spierenzymes waren nog meer gestegen. Vervolgens werd het dier zeer stijf, had cyanotische 

mucosae en stierf. De sectiebevindingen waren de volgende. Er was een diffuse subcutane bloeding 

en intramusculaire bloedingen met subcutaan en intermusculair oedeem thv de ventrale zijde van de 

hals. De spieren rondom het acetabulum (bilateraal) waren zeer bleek. Het hart vertoonde enkele 

epicardiale puntbloedingen en thv het myocard van de linker ventrikel was er een lokale bleke striatie. 

De trachea bevatte spumeus vocht en de longen waren cyanotisch met randemfyseem. De lever had 

een versterkt zonaal patroon. In de blaas was er een kleine hoeveelheid roodbruine urine aanwezig. 

Thv de maagmucosa waren er multifocale kleine erosies en een ulcus van 4cm lang. De maagwand 

was oedemateus. Er was een uitgebreide subdurale bloeding te zien thv de linker cerebrale hemisfeer. 

Pathologische diagnosen die gesteld werden; spierdegeneratie, uitgesproken bloeding thv de 

meningen en bloeding thv het ventraal deel van de hals. 
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Het zevende geval (7) was een vijfjarige Belgisch trekpaard merrie uit Noord-Frankrijk die men op 2 

december 2005 neerliggend in de weide had gevonden en waarvan enkel de voorhand nog recht kon. 

De merrie had licht koorts en werd behandeld met Peni-strep en Finadyne. Verder at en dronk ze nog. 

Op 13 december had ze weer koorts (40°C) en werd ze opnieuw behandeld. Op 15 december is de 

merrie overleden. Macroscopische bevindingen op autopsie waren uitgebreide decubitusletsels 

verspreid over het hele lichaam. De spieren waren bleek en slap van consistentie, dit vnl. ter hoogte 

van de achterhand. In de larynx en trachea was er een geringe hoeveelheid spumeus vocht aanwezig 

en mucosale petechiën. De longen waren cyanotisch met randemfyseem. De blaas was leeg. De 

merrie was drachtig van een mannelijke foetus (kruin-stuitlengte 65 cm). Er waren grote 

samenvloeiende erosies tot ulceraties verspreid over het grootste deel van de lipmucosa. In de maag 

waren er thv margo plicatus en de pars glandularis multipele diepe ulceraties, de inhoud was 

vermengd met bloed. De dunne darmen waren gedilateerd met een vloeibare, soms zeer donker 

hemorrhagische inhoud. De coloninhoud was vloeibaar en de eindmest pasteus. Hersenen en 

ruggenmerg werden volledig onderzocht en waren macroscopisch normaal. De pathologische 

diagnosen waren; spierdegeneratie, ulceratieve gastritis, erosieve stomatitis, hemorrhagische enteritis, 

katarrhale colitis en shocklong.  

 

Het achtste geval (8) was een merrie van 1,5 jaar waarvan het ras niet vermeld werd op het verslag. 

Het dier had een stijve achterhand, kon moeilijk urineren/mesten en de urine was donkerrood. Daarna 

lag het in laterale decubitus op de weide. Het werd behandeld met DMSO, Excenel, Finadyne en 

Vitamine E. De spierenzymen waren gestegen en de MMEP-test was afwijkend. Radiografisch 

onderzoek van de hals was normaal. De merrie was niet gevaccineerd tegen rhinopneumonie. Vlak 

voor het overlijden (26 november 2006) vertoonde ze erge koorts (42°C), excitatie, dyspnee en 

spartelde ze om recht te komen. Op autopsie hadden de spieren van de achterhand, voorhand en 

oppervlakkige halsspieren een algemeen bleek uitzicht met puntbloedingen en vertoonden 

aanwezigheid van multifocale witte stippelingen die mogelijks calcificaties zouden kunnen zijn. het 

myocard was algemeen bleek. De neusholte was gestuwd en er waren vezelige voedselresten 

aanwezig. Longen waren cyanotisch met randemfyseem. De blaas was leeg. Het spijsverteringsstelsel 

zag er normaal uit. Halswervels, discussen, hersenen, ruggenmerg en cauda equina werden 

onderzocht en zagen er macroscopisch normaal uit. Gegeneraliseerde skeletspierdegeneratie en 

hartspierdegeneratie waren de pathologische diagnosen die toen werden gesteld. 

 

Het negende geval (9) betrof een ruin van ongekende leeftijd (werd niet vermeld op het verslag). Het 

dier werd op 18 augustus 2008 gecastreerd (open castratie) en geraakte erna niet meer recht. Het 

werd met de takel recht geholpen, maar vertoonde ataxie. Op 24 augustus lieten ze het dier inslapen. 

Bij het verrichten van de lijkschouwing zag men oppervlakkige ligwonden ter hoogte van de rechter 

knie en oedeem van de subcutis ter hoogte van beide ellebogen. Beiderzijds thv de m.triceps en links 

thv de m.quadriceps waren er delen die een gekookt en droog uitzicht hadden met multifocaal witte 

stippeling (suggestief voor calcificaties). De spieren van zowel voor- als achterhand vertoonden een 

uitgesproken intermusculair oedeem. Het hart was normaal. De longen waren sterk gestuwd en 

cyanotisch met randemfyseem. De lever was matig gestuwd. De castratiewonde had beperkte 

bloederige randen. Tevens waren er beperkte bloedingen aanwezig in het lieskanaal en aan de 

uiteinden van a. testicularis en plexus pampiniformis. De dunne darm was segmenteel gedilateerd met 

milde stuwing van de serosa en had een vloeibare groene inhoud. Er was milde impactie van het 

colon. Er waren geen macroscopische afwijkingen thv het zenuwstelsel. De pathologische diagnosen 

waren; multifocale spierdegeneratie van voor- en achterhand, ileus met colon impactie  en shocklong. 

 

Het tiende geval (10) was een vijfjarige warmbloed ruin die op stal stond en niet echt toegang had tot 

een weide. De eerste klachten traden op na het rijden (recreatief) op 4 april 2009. Het paard 

ontwikkelde een acute myopathie en had sterk verhoogde spierenzymes. Het dier kreeg vocht, 

NSAID’S, morfine en vitamine E toegediend, maar het mocht niet baten en het dier stierf acuut op 5 

april. Op autopsie stelde men veralgemeend bloederig subcutaan oedeem vast. Er was een matige 

zwelling van de achterhandbespiering. De diepe adductoren en spieren van het rechter voorbeen 
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hadden een gekookt uitzicht. Het epimysium in de hals vertoonde uitgebreide vaatinjecties en de 

halsspieren waren mild verbleekt. Zowel in voor- als achterbenen waren er meerdere kleine inter- en 

intramusculaire bloedingen, ook was er intermusculair oedeem. Het hart was normaal. De longen 

waren oedemateus met multipele kleine bloedingen in de dorsale longdelen en er was randemfyseem. 

De lever was normaal en de blaas bevatte roodbruine urine. De darmen waren algemeen gedilateerd 

met diffuse pseudomelanose van de wand. De inhoud van de dunne darm was roodbruin vloeibaar in 

het proximaal deel en deze van de dikke darm was matig ingedroogd. Men stelde volgende 

pathologische diagnosen toen vast: multifocale spierdegeneratie met bloeding en oedeem, hematurie, 

shocklong en ileusbeeld. 

 

Het elfde geval (11) was een tienjarige ruin, pony kruising. Op 3 november 2009 lag de pony al heel 

de ochtend neer, was bezweet, vertoonde rillingen en ataxie. Werd thuis behandeld met 

Dexamethasone. Er trad geen verbetering op en werd doorgestuurd. Het dier kwam op kliniek aan in 

shocktoestand met spumeus vocht die uit de neusgaten liep. De mucosae waren bleek en bij 

auscultatie was er tachycardie. Bij bloedonderzoek waren hematocriet, witte bloedcellen, totaal eiwit 

en lactaat verhoogd. Spierenzymes werden niet bepaald.  Na enkele minuten ging de pony in agonie 

en werd het geëuthanaseerd. Volgende sectiebevindingen werden vastgesteld. De spieren 

vertoonden diffuse multipele puntbloedingen. Bilateraal waren er ter hoogte van de mediane bilspieren 

enkele blekere zones. Het hart vertoonde eveneens multiple puntbloedingen en dit ter hoogte van de 

coronaire groeven en myocard. De conchae waren sterk gestuwd en de trachea bevatte een grote 

hoeveelheid spumeus vocht met multipele submucosale puntbloedingen. Er waren multipele 

puntbloedingen tot suffusies te zien op de pleura. De lever vertoonde multifocale zones met een bleek 

aspect. De nieren waren diffuus gestuwd en hadden multipele kratervormige zones met een bleek 

aspect. De blaas was gedilateerd met een donkerbruine urine. Er waren multipele subcapsulaire 

puntbloedingen ter hoogte van de milt. De darmen vertoonden multifocale serosale vaatinjecties. De 

pathologische diagnosen waren; shockbeeld, nierinfarcten en hematurie. 

 

Het twaalfde geval (12) was een tweejarige Fries ruin. Op 2 november 2009 werd het dier 

gecastreerd. s’ Middags deed het een slokdarmobstructie die de dierenarts trachtte te spoelen zonder 

resultaat. De volgende dag werd het dier opnieuw gesedeerd en gesondeerd, de slokdarmobstructie 

was weg. Het paard bleef evenwel suf en wankel. s’ Nachts was het gaan liggen. De dag daarna had 

het nog wat mash gegeten, had het Finadyne en een infuus gekregen. Het dier is op 5 november 

liggend en in shock op kliniek toegekomen. Het dier vertoonde een pompende ademhaling en 

cyanotisch mucosae bij algemeen onderzoek. Op echografie zagen de longen er normaal uit, waren er 

geen darmopzettingen, de colon bevatte evenwel vloeibare inhoud. De nierwaarden waren sterk 

verhoogd, op echografie was er een kleine blaas, maar bij sondage geen urine. Het paard ging steeds 

meer in ademnood ondanks de zuurstoftoediening en de ondersteunende therapie en overleed. Op 

lijkschouwing was er een open castratiewonde met twee longitudinale snedes van 7 cm thv het 

scrotum die er mild oedemateus uitzag. Er was ongeveer 10cc sereus vocht in pericard, aanwezigheid 

van epicardiale puntbloedingen thv de coronairgroeven en subendocardiale bloedingen thv de 

papillairspieren. De conchae waren gestuwd en de trachea bevatte over de gehele lengte spumeus 

vocht gemengd met voerresten en etter. De longen waren algemeen cyanotisch en gestuwd. De 

craniale longdelen waren sterk gestuwd en vast aanvoelend. Bij doorsnede was er uitvloei van 

etensresten en etter. Er was bulleus emfyseem thv de craniale longkwab bilateraal en vergroeiingen 

van linker craniale longdelen met de borstwand. De lever was diffuus bleek en had een gevlekt 

aspect. De milt vertoonde multipele puntbloedingen. De mondholte was gevuld met hooi en de 

slokdarm had een normaal uitzicht. De dunne darmen waren algemeen gedilateerd met aanwezigheid 

van serosale vaatinjecties en een lichtbruine waterige inhoud. Uitgebreide gangreneuze 

bronchopneumonie, shock, ileus en leververvetting waren de vastgestelde pathologische diagnosen. 

 

Het dertiende geval (13) was een zesmaands oud Belgisch warmbloedpaard veulen die op 28 

november 2009 gespeend werden met twee andere veulens. Na het spenen werden ze samen in een 
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loopbox op stro gezet. Daarna stonden ze op de weide en werden bijgevoederd met mais. Op 30 

november lag het veulen neer en kon men het niet meer recht krijgen. Het dier had een verhoogd 

hematocriet en sterk verhoogde spierenzymen. Het kreeg vocht toegediend, werd behandeld met 

NSAID’S en corticosteroïden zonder resultaat en stierf op 1 december. Op autopsie hadden de 

spieren multifocaal blekere zones met gekookt uitzicht. Het pericard bevatte 5 cc sereus vocht en er 

waren multipele epicardiale puntbloedingen tot suffusies. Er was veel spumeus vocht in de trachea en 

de longen vertoonden voornamelijk ventraal bulleus emfyseem. Ventraal waren ze ook gestuwd en 

dorsaal cyanotisch. In de thorax was er 0,5 l serohemorrhagisch vocht. De lever was diffuus mild 

bleek. In de ureter was een steentje aanwezig. De mesenteriale lymfeknopen waren sterk opgezet. 

Ter hoogte van de milt waren er multipele subcapsulaire puntbloedingen. De darmen waren algemeen 

gedilateerd en segmenteel gestuwd. Ook was er een milde stuwing van de mesenteriale bloedvaten. 

De pathologische diagnosen waren; multifocale spierdegeneratie, shockbeeld en milde 

leververvetting. 

 

Het veertiende geval (14) was een éénjarige Fries hengst die op 10 juli 2010 suf op de weide werd 

teruggevonden. Het dier had geen koorts, bij auscultatie was er een systolisch bijgeruis te horen. Er 

werd een teek gevonden en de mest was droog. Men behandelde het dier met Finadyne en 500cc 

infuus. De volgende dag vertoonde de hengst tremoren en was het bijgeruis verergerd. Bij algemeen 

onderzoek op kliniek vertoonde het dier ataxie zowel voor- als achteraan. Er waren spiertremoren 

aanwezig, het dier was suf en pijnlijk. Op echografie was er een grote blaas te zien. De spierenzymen 

waren sterk verhoogd. De waarschijnlijkheidsdiagnose van AM werd gesteld. Het dier overleed 

dezelfde dag nog. Er waren op lijkschouwing meerdere blekere zones met een rafelig en gekookt 

aspect thv zowel voor- als achterhandbespiering. Het hart was normaal. De longen cyanotisch met 

randemfyseem. De lever vertoonde enkele blekere zones. De blaas was gevuld met een rood 

gekleurde troebele urine (myoglobinurie). Darmlymfeknopen waren matig opgezet. De maag bevatte 

ongeveer 30 Gastrophilus larven en meerdere oppervlakkige erosies. De dunne darm en caecum 

hadden een vloeibare inhoud en vertoonden multifocale serosale vaatinjecties. De colon bevatte een 

grote hoeveelheid normale inhoud met segmentele indroging. Multifocale spierdegeneratie, 

myoglobinurie, segmentele colon impactie en milde erosieve gastritis met aanwezigheid van 

Gastrophilus larven waren de gestelde pathologische diagnosen. 

 

Het vijftiende en laatste geval (15) was een 2,5 jarige paard, een ruin waarvan het ras niet werd 

vermeld op het verslag. In het voorjaar had het droes doorgemaakt en was hiervoor behandeld 

geweest en hersteld. De snot bleef wel aanwezig. Het dier was een maand geleden aangekocht en 

stond samen op de weide met andere paarden. De dag voor het stierf wou het niet meer draven en 

ging liggen. Het dier stierf natuurlijk op 1 mei 2010. Op autopsie stelde men multiple subcutane 

puntbloedingen vast thv de romp, rug, liesstreek en hals. De mediale spieren van voor- en achterhand, 

de rugspieren, de intercostaalspieren en het diafragma hadden multifocale zones met een mat bleek 

gekookt uitzicht. De conchae waren sterk gestuwd en de longen dorsaal gestuwd met ventraal 

emfyseem. De pleura vertoonde multiple puntbloedingen. De retrofaryngeale en mesenteriale 

lymfeknopen waren mild opgezet (niet-abcederend). De darmen vertoonden multifocale serosale 

vaatinjecties en multifocaal pseudomelanosis van de wand. De dunne darmen waren milde opgezet 

met groen slijmerige inhoud. De oogconjunctiva was sterk gestuwd. De pathologische diagnosen 

waren de volgende; atypische myopathie, veralgemeend shockbeeld, retrofaryngeale en mesenteriale  

lymfadenitis. 
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3.2.2. Histologisch onderzoek 

 

De histologische bevindingen worden hieronder per geval beschreven. In tabel 9 wordt er een 

overzicht gegeven van de voornaamste histologische bevindingen bij deze vijftien gevallen. 

 

(1) Het interventriculair septum is normaal, Purkinje vezels zijn normaal. De linker ventrikel vertoont 

focaal in het interstitium een milde infiltratie van lymfocyten en neutrofielen met een aanwezigheid 

van een mucineus materiaal. De m.adductor, m.trapezius, m.teres major links en rechts vertonen 

gelijkaardige veranderingen in verschillende gradaties. De letsels zijn het meest uitgesproken in 

de m.adductor. Er is verlies van de dwarse striatie en verklomping van de spiervezels. Er zijn 

macrofagen aanwezig die de gedenatureerde contractiele elementen proberen op te ruimen. Ook 

is er een infiltratie van neutrofielen. Von Kossa kleuring is positief. De m.masseter is normaal. 

Conclusie: Histologisch beeld van een segmentele, multifocale, monofasische hyaliene 

degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en infiltratie van macrofagen 

en neutrofielen. 

 

(2) Analoog beeld voor volgend onderzochte spieren; de m. adductor (links en rechts), m. teres major 

(links en rechts). De letsels zijn het meest uitgesproken thv. de m. adductor. Zeer veel spiercellen 

zijn sterk gefragmenteerd (discoïd verval). In de gedegenereerde spiercellen zijn er soms 

verkalkingen (dystrofische verkalking). Met bijkomend infiltratie van macrofagen, maar ook van 

neutrofielen en andere onstekingscellen. Op plaatsen waar er erge degeneratie is van spiercellen 

zijn er tevens bloedingen. Von Kossa-kleuring: Positief.  

Het myocard vertoont micro-bloedingen. Een groot aantal hartspiercellen gezwollen. Het 

cytoplasma van de hartspiercellen is sterk gevacuoliseerd en vertoont een verlies van dwarse 

streping. Op sommige plaatsen zijn de hartspiercellen uiteengevallen in dense eosinofiele 

klompen en is er infiltratie van macrofagen. Von Kossa-kleuring: Positief (milde dystrofische 

verkalking). Conclusie: Er is een segmentele, multifocale, monofasische hyaliene degeneratie en 

discoïd verval van de dwarsgestreepte skeletspieren. Calcificaties met infiltratie van macrofagen, 

neutrofielen en andere ontstekingscellen zijn aanwezig. Ter hoogte van de hartspier is er een 

multifocale, monofasische hyaliene degeneratie met calcificaties en infiltratie van macrofagen. 

 

(3) De m.adductor (rechts): vele spiercellen zijn gezwollen en hebben een sterk eosinofiel cytoplasma 

die verklompt is. In de gedegenereerde spiercellen is er dystrofische verkalking. Sporadisch is er 

een geringe infiltratie van voornamelijk macrofagen. De m.adductor (links), m. teres major (links 

en rechts) vertonen spierdegeneratie die nog meer uitgesproken dan die van de m.adductor 

(rechts). Er zijn vrijwel geen normale spiercellen meer. Hier is de infiltratie van macrofagen meer 

uitgesproken. Hartspier: een aantal hartspiercellen vertonen een korrelig cytoplasma. Op die 

plaats is er een milde infiltratie van neutrofielen en zijn er grote aantallen pyknotische kernen. 

Conclusie: Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, monofasische 

hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en infiltratie van 

macrofagen. Sommige hartspiercellen vertonen een korrelige degeneratie met aanwezigheid van 

pyknotische kernen en een milde infiltratie van neutrofielen. 

 

(4) De m.adductor (rechts en links): grote aantallen spiercellen zijn sterk gezwollen. Vaak zijn ze 

uiteen gevallen in dense eosinofiele, onregelmatige klompen. Tussen de aangetaste spiercellen 

zijn er bloedingen. Er is een uitgesproken infiltratie (soms haardvormig) van macrofagen en in 

mindere mate neutrofielen. De m. serratus ventralis (rechts en links): analoog beeld. De 

m.pectineus (rechts en links): er zijn minder spiercellen aangetast dan hierboven beschreven en 

indien ze aangetast zijn zijn ze minder erg aangetast (minder erge zwelling en verklomping). Er 

zijn ook minder macrofagen. Von Kossa-kleuring: een groot deel van de aangetaste spiercellen 

vertonen op overlangse doorsnede streepvormige kalkneerslagen. Diafragma: analoog beeld aan 

de overige dwarsgestreepte spieren. 
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Hart: een groot deel van de cellen vertoont een sterk gekorreld cytoplasma. Er zijn micro-

bloedingen tussen de spiercellen. Er zijn zones met grote aantallen macrofagen die soms 

haardvormig geaggregeerd zijn. Slokdarm: milde spierdegeneratie en verkalking. Conclusie: 

Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, monofasische hyaliene 

degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en infiltratie van macrofagen 

en in mindere mate neutrofielen. Er is een korrelige degeneratie van de hartspiercellen met een 

uitgesproken infiltratie van macrofagen. 

 

(5) De m.adductor links en intercostaalspier: multifocaal vertonen enkele vezels een basofiele 

korreling. Enkele vezels vertonen fragmentatie. M.adductor rechts: enkele spiervezels vertonen 

zwelling. De m.trapezius en m.triceps links: Multifocaal vertonen individuele spiervezels een 

zwelling. Enkele vezels vertonen een verlies van striatie. Focaal is er in een bloedvat een 

toename van neutrofielen en lymfocyten. De m.teres major en de m.triceps rechts: meerdere 

spiervezels vertonen fragmentatie, focaal is er een spiervezel die een basofiele korreling vertoont. 

Multifocaal is er een milde infiltratie van enkele neutrofielen en lymfocyten. Von Kossa: positief. 

Linker ventrikel en interventriculair septum zijn normaal. De slokdarm: focaal is er een individuele 

spiervezel die opzwelling en verlies van striatie vertoont. Conclusie: Histologisch beeld van een 

uitgesproken segmentele, multifocale, monofasische hyaliene degeneratie van de 

dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en infiltratie van neutrofielen en lymfocyten.  

 

(6) Myocard (2x): normaal. M. adductor (links): vele spiercellen zijn gezwollen en hebben een hyalien 

cytoplasma met verlies van dwarse streping. Bij grote aantallen spiercellen is er verklomping van 

de contractiele elementen. Sommige spiervezels zijn volledig gefragmenteerd. Occasioneel is er 

een fijnkorrelig basofiel materiaal in de gedegenereerde spiercellen aanwezig: dystrofische 

calcificatie. M. adductor (rechts): zelfde beeld als links. M. serratus ventralis (links en rechts): 

zelfde beeld als thv de adductoren. Mogelijks komen er iets meer calcificaties voor. Conclusie: 

Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, monofasische hyaliene 

degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties. 

 

(7) M. adductor (links): multifocaal zijn er groepjes gezwollen spiercellen met een dens eosinofiel 

cytoplasma dat vaak volledig gefragmenteerd is. Op vele plaatsen is er een neerslag van een 

korrelig basofiel materiaal thv de gedegenereerde spiercel (dystrofische calcificatie). Rond deze 

cellen is er soms een infiltratie van macrofagen. M. adductor (rechts): zelfde beeld als m. adductor 

links. M. serratus ventralis (links): multifocaal grote groepen van spiercellen die gedegenereerd 

zijn en waarin dystrofische calcificatie voorkomt. In en rond deze spiercellen is er soms een 

uitgesproken gemengd ontstekingsinfiltraat. M. serratus ventralis (rechts): vrijwel alle spiercellen 

vertonen een verlies van dwarse streping en een min of meer gefragmenteerd cytoplasma. In de 

ergst aangetaste spiercellen is er dystrofische calcificatie. Myocard: in het cytoplasma van matige 

aantallen hartspiercellen is er een verlies van dwarse streping en een fijne eosinofiele korreling in 

het cytoplasma. Conclusie: Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, 

monofasische hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en 

infiltratie van macrofagen en andere ontstekingscellen. Er is een korrelige degeneratie van de 

hartspiercellen met verlies van dwarsstreping. 

 

(8) Hartspier: er is diffuse overgroei door lange staafvormige bacteriën, maar geen duidelijke 

spierdegeneratie. Spier voorbeen: de spiervezels zijn algemeen necrotisch met volledige 

defragmentatie van het cytoplasma, influx van vooral macrofagen en vaak basofiele granulair 

materiaal (calcificatie). Spier achterhand: zelfde beeld als in voorbeen maar met meer uitgebreide 

infiltratie van mononucleairen en ook enkele kleine bloedingen. Ook hier zijn er diffuse calcificaties 

van spiervezels. Halsspier: zelfde beeld als in voorbeen maar met minder ontstekingscellen. Ook 

hier opnieuw zijn er multifocaal calcificaties, alhoewel beperkt. Von Kossa spieren: positief. 

Slokdarm: normaal. Conclusie: Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, 

monofasische hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en 
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infiltratie van macrofagen en andere ontstekingscellen. De uitgebreide ontstekingsinfiltraten 

zouden hier kunnen verklaard worden door de lange overlevingstijd van het dier. 

 

(9) Spier linker voorbeen: er is een uitgebreide degeneratie van spiervezels, nl. fragmentatie en 

opkrullen van de uiteinden, verlies dwarse striatie en neerslaan van actine en myosine filamenten 

tot een eosinofiele massa, met in de meerderheid van de gevallen reeds regeneratie 

(aanwezigheid van een grote hoeveelheid satellietcellen en macrofagen (Mac 387 positief) in het 

nog bestaande sarcolemma, kernrijvorming). Multifocaal is er beginnende basofiele korreling in 

het cytoplasma van degenererende spiervezels (Von Kossa positief: verkalking). Op enkele 

plaatsen zijn fibroblasten actief en is er bindweefselvorming (matig uitgesproken op Von Gieson). 

Beeld van polyfasische multifocale spierdegeneratie. Oil Red O (ORO): positief. 

Spier rechter voorbeen: idem links voor maar met multifocale bloedingen tussen de spiervezels. 

Spier rechter achterbeen: idem links voor. Spier linker achterbeen: normaal. Conclusie: 

Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, polyfasische hyaliene 

degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificaties en infiltratie van macrofagen. 

Er zijn tekenen van regeneratie en er is sarcoplasmatische lipidose. 

 

(10) Spier linker achterbeen: multifocaal is er fragmentatie van spiervezels met verlies van dwarse 

striatie en ingroei van satellietcellen centraal in het sarcoplasma. Het interstitium is mild 

geïnfiltreerd met macrofagen. De bloedvaten zijn hyperemisch. Spier rechter achterbeen: idem 

links achter. Spier linker voorbeen: moeilijk te beoordelen wegens autolyse. Sommige spiervezels 

lijken hypertrofisch. Spier rechter voorbeen: idem links achter. Hals: idem links achter maar meer 

uitgesproken (ongeveer 10-20% aangetast). Intercostaalspier: idem links achter maar iets meer 

uitgesproken. Hart: niet te beoordelen wegens autolyse. ORO: Oil Red O: spier hals: positief. 

Aanwezigheid van fijne lipid droplets in meerdere gedegenereerde spiervezels. Conclusie: 

Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, polyfasische hyaliene 

degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met infiltratie van macrofagen. Er zijn tekenen 

van regeneratie en er is sarcoplasmatische lipidose. 

 

(11) Intercostaal spier (2x): multifocaal zijn er spiercellen die een gezwollen uitzicht hebben met verlies 

van striatie. Ook zijn er spiervezels aanwezig die volledig gefragmenteerd zijn.  

Diafragma (2x): multifocaal zijn er haarden met spiervezels die een gezwollen voorkomen hebben. 

Er is verlies van de dwarse striatie. Sommige zijn volledig gefragmenteerd. Beeld van 

monofasische spierdegeneratie. 

Achterhandsspier: geen duidelijke letsels. Voorhandspier: geen duidelijke letsels. Ruggestrekker: 

Geen duidelijke letsels. Conclusie: Histologisch beeld van een uitgesproken segmentele, 

multifocale, monofasische hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren. 

 

(12) Skeletspier: de spieren vertonen interstitieel oedeem. Een deel van de spiervezels vertoont 

hyalinisatie met dystrofische verkalking en verlies van de dwarse striatie. Een groot deel van de 

spiervezels vertoont fragmentatie. Conclusie: Histologisch beeld van een uitgesproken 

segmentele, multifocale, monofasische hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte 

skeletspieren met calcificatie. 

 

(13) Skeletspier: meerdere spiervezels zijn gezwollen en geruptureerd. Er is dystrofische calcificatie 

met verlies van dwarse striatie. Ze bevinden zich allen in het zelfde stadium, wat op een acuut 

proces wijst. Conclusie: Histologisch beeld van een segmentele, multifocale, monofasische 

hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren met calcificatie. 

 

 

(14) Skeletspier: multifocaal hypereosinofiel aspect van de myocyten met zwelling en verdwijnen van 

de striatie. Sommige myocyten vertonen volledige fragmentatie met ingroei van satellietcellen in 

het sarcoplasma. Op meerdere plaatsen in het interstitium bevindt zich een aantal macrofagen. 
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Focale fragmentatie met bloeding en infiltratie van neutrofielen aanwezig. Conclusie: Histologisch 

beeld van een uitgesproken segmentele, multifocale, polyfasische hyaliene degeneratie van de 

dwarsgestreepte skeletspieren met infiltratie van macrofagen en neutrofielen. Er zijn tekenen van 

regeneratie. 

 

(15) Hart (3x): De beoordeling wordt bemoeilijkt wegens post mortale autolyse. Geen duidelijke 

afwijkingen. Spier voorhand: geen duidelijke afwijkingen. Diafragma: focale zwelling van de 

spiervezels met fragmentatie. Intercostaalspier: focale zwelling van de spiervezels met 

fragmentatie. Rugspier: multifocaal zwelling en fragmentatie van spiervezels. Spier achterhand: 

focale zwelling en fragmentatie van de spiervezels met verlies van de dwarse striatie. Focale 

aanwezigheid van een sarcocyst. Conclusie: Histologisch beeld van een segmentele, multifocale, 

monofasische hyaliene degeneratie van de dwarsgestreepte skeletspieren. 

 

 

Tabel 9: Overzicht van de voornaamste histologische bevindingen ter hoogte van het 

skeletspierweefsel bij de vijftien gevallen van atypische myopathie. 

Geval Segm. Multifoc. Mono/Poly Hyal. Deg. Ca Mɸ N. Regeneratie ORO 

1 + + Mono + + + + - N.U. 
2 + + Mono + + + + - N.U. 
3 + + Mono + + + + - N.U. 
4 + + Mono + + + + - N.U. 
5 + + Mono + + - + - N.U. 
6 + + Mono + + - - - N.U. 
7 + + Mono + + + + - N.U. 
8 + + Mono + + + + - N.U. 
9 + + Poly + + + + + + 

10 + + Poly + - + - + + 
11 + + Mono + - - - - N.U. 
12 + + Mono + + - - - N.U. 
13 + + Mono + + - - - N.U. 
14 + + Poly + - + + + N.U. 
15 + + Mono + - - - - N.U. 

Segm.: Segmenteel, Multifoc.: Multifocaal, Mono/Poly: Monofasisch/Polyfasisch, Hyal. Deg.: Hyaliene 

Degeneratie, Ca: Calcium, Mɸ: Macrofagen, N.: Neutrofielen, ORO: Oil Red O Stain, N.U.: Niet 

Uitgevoerd, +: aanwezig, -:afwezig. 

 

 

 
  

 
Fig.8: Segmentele, multifocale, polyfasische hyaliene 

degeneratie van de halsspier  met infiltratie van 

macrofagen (geval 10, hals,HE). 

Fig.9: Controle (spier achterhand, controledier 2, HE) 
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3.2.3. Elektronen microscopisch onderzoek 

 

De toegepaste evaluatietechniek werkte naar behoren. Op de verkregen beelden kon men duidelijk de 

ultrastructuur van het spierweefsel analyseren en beoordelen. 

 

Op de controlebeelden, spierstalen van de controledieren één tot en met vijf, kon men de normale 

ultrastructurele elementen van een spiervezel herkennen (zie figuur 10). Voor de spierstalen van de 

vijftien gevallen die met AM werden gediagnosticeerd was het de bedoeling in deze studie aan de 

hand van retrospectief materiaal de ultrastructurele veranderingen van de mitochondria na te gaan. 

Aangezien AM veroorzaakt wordt door een primaire mitochondriale stoornis (zie hoger), zijn het dus 

de mitochondria die als eerste degeneratieve veranderingen (zwelling met fragmentatie tot zelfs 

afwezigheid van de cristae en matrixverlies) ondergaan in de aangetaste spiervezels. Helaas waren 

de mitochondria niet te beoordelen wegens autolyse en vereist het dus vers materiaal indien men dit 

wil kunnen doen. Wel kon men desorganisatie en desintegratie van de myofibrillen waarnemen (zie 

foto 11).  

 

 
 

 
 

 

Fig.11:  Skeletspier, geval 12 van 

atypische myopathie. 

Gedesintegreerde myofibrillen in 

een spiercel. 

(Spier, AM geval 12). 

 

Fig.10: Controle.  

Normale ultrastructuur van de 

myofibrillen in een spiercel of 

myocyt. Eén myofibril bestaat uit 

verschillende sarcomeren. Een 

sarcomeer wordt begrensd door Z-

lijnen en bestaat uit een A-

band(elektronendens) en twee 

halve I-banden (elektronenlucent).  

De dikkere myofilamenten of 

myosine-filamenten bevinden zich 

in de A-band.  De dunne 

myofilamenten of actinefilamenten 

bevinden zich  in de I-band en 

gedeeltelijk in de A-band. De M-lijn 

bevindt zich in het midden van een 

sarcomeer en van een A-band. De 

Z-lijn bevindt zich in het midden van 

een I-band. (Spier, Controledier 1). 
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4. BESPREKING 

 

 

4.1. RETROSPECTIEVE STUDIE VAN ACUTE STERFTE BIJ PAARDEN EN PONY’S  

 

Van de 1134 dieren die in de periode 2004 tot en met 2011 aangeboden werden voor autopsie aan 

het laboratorium voor Pathologie van de Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit 

Gent, zijn er 409 dieren gestorven volgens de opgestelde criteria van acute sterfte. Dit komt overeen 

met een acuut sterftepercentage van 36,1%. Dit betekent dat de meerderheid (63,9%) van de dieren 

die aangeboden werden voor autopsie een eerder chronisch ziekteverloop hebben doorgemaakt. In 

een retrospectieve studie naar de doodsoorzaken van 448 verzekerde Franse paarden in 1995 werd 

een acuut sterftepercentage vastgesteld van 24% (Leblond et al., 2000). In onze studie werden er 

nagenoeg evenveel vrouwelijke (52,5%) als mannelijke (45,6%) dieren aangeboden voor autopsie (zie 

tabel 2), er stierven echter meer vrouwelijke (56,7%) dan mannelijke dieren (42,0%) acuut (zie tabel 

3). Dit kan deels verklaard worden door de acute doodsoorzaken die geassocieerd zijn aan het 

vrouwelijk geslachtsstelsel, daartoe behoren 16 merries wat overeenkomt met ongeveer 4%. Verder 

kan dit verklaard worden door het feit dat er significant meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren 

stierven aan zenuwstelselaandoeningen (75% vs. 25%) en onbekende oorzaken (75% vs 17% met 

8% dieren waarvan het geslacht niet vermeld werd). Toxische oorzaken (54%), traumatisch oorzaken 

(85%) en septicemieën  (60%) werden voornamelijk bij jonge dieren vastgesteld. In de studie van 

Leblond et al. (2000) kwamen traumatische oorzaken en septicemieën eveneens vooral bij jonge 

dieren voor. 

 

In de bestudeerde populatie van onze studie waren spijsverteringsstelselaandoeningen (60%) zonder 

enige twijfel de belangrijkste doodsoorzaak van acute sterfte. Koliek als gevolg van gastro-intestinale 

aandoeningen is trouwens de belangrijkste doodsoorzaak bij paarden (Tinker et al., 1997). Toxische 

oorzaken (8%) kwamen in onze studie op de tweede plaats gevolgd door zenuwstelselaandoeningen 

(7%), urogenitaalstelselaandoeningen (5%), ademhalingsstelselaandoeningen (4%), Trauma (3%) en 

cardiovasculaire aandoeningen (3%). Minder frequente doodsoorzaken van acute sterfte waren; 

neoplasieën (1,5%), septicemieën (1%), aandoeningen van het hematopoëtisch stelsel (1%) en 

aandoeningen van het locomotorisch stelsel (0,5%). In een studie van Baker et al. (1981) werd naar 

de doodsoorzaken gekeken van 480 paarden die aangeboden werden aan de dienst Pathologie van 

de Universiteit van Liverpool in de periode 1958 tot en met 1980. In deze studie kwamen de 

aandoeningen van het spijsverteringsstelsel eveneens op eerste plaats met 33%. Op de tweede 

plaats kwamen deze van het locomotorisch stelsel (16%), met de fracturen als belangrijkste oorzaak. 

In onze studie vormden de aandoeningen van het locomotorisch stelsel maar een klein aandeel van 

de oorzaken van acute sterfte. Ten eerste omdat de fracturen in onze studie tot de indeling van de 

trauma’s behoorden. Ten tweede ging het enkel om fracturen die acute sterfte tot gevolg hadden door 

verbloeding of ernstige schade aan het centraal zenuwstelsel. Ten derde hebben locomotorische 

aandoeningen een meestal chronisch verloop en behoren zelden tot de oorzaken van acute sterfte. 

Ten vierde werd er in onze studie enkel geëuthanaseerde dieren in beschouwing genomen die binnen 

de 5 dagen na aanvang van de symptomen werden geëuthanaseerd wegens een te slechte algemene 

conditie, shock of omdat ze reeds in agonie verkeerden en op die manier uit hun lijden verlost konden 

worden. De zenuwstelselaandoeningen kwamen zowel in onze studie (7%)  als in deze van Baker et 

al. (1981) met 16% op de derde plaats. In beide studies was Grass sickness de belangrijkste 

doodsoorzaak in deze categorie. 

 

Bij dieren die aan spijsverteringsstelselaandoeningen stierven in onze studie lag het probleem in 

bijna de helft van gevallen ter hoogte van de dikke darm (47%). Op de tweede plaats kwamen dunne 

darm problematieken (28%) en op de derde plaats maag aandoeningen (16%). In de studie van 

Leblond et al. (2000) kwamen dikke darm problematieken eveneens op de eerste plaats, gevolgd door 

dunne darm en maag aandoeningen. Bij koliek als gevolg van gastro-intestinale aandoeningen is de 

colon het frequentst aangetast, gevolgd door de dunne darmen en het caecum (White N.A., 1990). 
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Een klein aantal dieren (8%) in onze studie stierven aan leveraandoeningen, peritonitis en 

multifactoriële oorzaken. Bij de dikke darm problematieken in onze studie was (thyphlo-)colitis hooguit 

(60%) de belangrijkste acute doodsoorzaak met volgende etiologische oorsprong in afnemende orde 

van belangrijkheid; Clostridiose (27%), Cyathostominose (20%), Salmonellose (9%) en gemengde 

oorzaken (3%). Bij een groot aantal dieren bleef de oorzaak ongekend (41%). Mogelijke oorzaken van 

enterocolitis zijn; Salmonellose, Potomac horse fever (Neorickettsia risticii), Clostridiose, parasitaire 

enteritis (met Strongylus vulgaris en de Cyathostominae als belangrijkste oorzaken), proliferatieve 

enteropathie (Lawsonia intracellularis) en duodenitis-proximale jejunitis (DPJ) (Feary en Hassel, 

2006). Clostridium difficile (toenemend belang) en Clostridium perfringens worden het frequenst 

geïsoleerd bij acute enterocolitis (Feary en Hassel, 2006). Salmonellose is een belangrijke oorzaak 

van acute enterocolitis en verloopt soms peracuut waardoor de dieren sterven vooraleer ze diarree 

hebben kunnen ontwikkelen (Casteel en Turk, 2000). Peracute colitis kan voorkomen wanneer een 

dier zich in een stresstoestand begeeft. Op lijkschouwing is er oedeem van de darmwand met 

aanwezigheid van petechieën en een vloeibare darminhoud (Brown en Mullaney, 1991). Colontorsies 

(14%) en caecumrupturen (8%) waren in onze studie ook  niet onbelangrijk. Bij 277 koliekoperaties 

over een periode van tien jaar waren colontorsies de tweede frequentst voorkomende oorzaak van 

koliek, op de eerste plaats kwamen de colonverplaatsingen (Abutarbush et al., 2005). In een studie 

van Proudman et al.(2002) waren colontorsies met 47 dieren de voornaamste diagnose bij 97 

chirurgische gevallen van dikke darm koliek. Inname van NSAID’s zou predisponerend zijn voor 

caecumrupturen (Brown en Mullaney, 1991). Bij twee paarden die aan een caecumruptuur overleden 

in onze studie werd er in de anamnese vermeld dat ze onder behandeling waren met NSAID’S 

(laminitis resp. griffelbeenprobleem). Caecumrupturen zouden ook kunnen optreden tijdens de partus 

(Brown en Mullaney, 1991). Een gelijkaardige vaststelling kon men in onze studie maken, één merrie 

overleed namelijk aan een caecumrupuur als gevolg van een geforceerde extractie. 

Colonverplaatsingen of obstructies, die in onze studie behoorden tot de mogelijke acute 

doodsoorzaken van het SVS, gaan samen met belangrijke pathofysiologische veranderingen en dus 

acute sterfte (Brown en Mullaney, 1991). In een studie van Abutarbush et al. (2005) naar de oorzaken 

van koliek bij 604 dieren tussen 1992 en 2002 kwamen colonobstipaties (20,8%) op de eerste plaats 

met colonverplaatsingen (16,5%) op de tweede plaats en tympanie of gaskoliek (11,7%) op de derde 

plaats. In onze studie naar de acute doodsoorzaken van paarden en pony’s kwamen bij dikke darm 

aandoeningen colonobstipaties op de vierde plaats, tympanie op de vijfde plaats en 

colonverplaatsingen op de zevende plaats (zie tabel 7). Colonimpacties/-obstipaties samen met 

gaskoliek zouden de belangrijkste oorzaken zijn van koliek in de praktijk (Kaneene et al.,1997). 

Strangulaties (41%) waren in onze studie de belangrijkste acute doodsoorzaak bij dunne darm 

problematieken. Ze zijn samen met de colontorsies de belangrijkste doodsoorzaak bij koliekpaarden 

(White N.A., 1990). In onze studie waren de dunne darm strangulaties voornamelijk het gevolg van 

een lipoma pendulans. Verder waren vooral foramen epiploïcum en hernia diafragmatica strangulaties 

van belang. Een scheur in het diafragma met herniatie als gevolg zou geassocieerd zijn met een 

gewelddadige oefening of trauma (Casteel en Turk, 2000). Volgens een Romero en Rodgerson (2010) 

zouden hernia’s diafragmatica infrequent voorkomen bij paarden en zouden het vaakst geassocieerd 

zijn aan trauma of congenitale defecten. In de studie van Abutarbush et al. (2005) waren lipoma 

pendulans strangulaties de belangrijkste oorzaak van maag/dunne darm koliek bij 604 dieren. Dit 

waren ze eveneens in een studie van Proudman et al.(2002)  bij 216 chirurgische gevallen van dunne 

darm koliek. Op de tweede plaats kwamen in deze studie de dunne darm strangulaties met een 

andere oorzaak en op de derde plaats de enteritiden. In onze studie komen enteritiden (23%) op de 

tweede plaats en vormen dus ook een belangrijke groep binnen de acute doodsoorzaken met 

betrekking tot de dunne darmen. Strangulaties en enteritiden zijn vaak voorkomende oorzaken van 

sterfte bij koliekpaarden (Tinker et al., 1997). Hadden we in onze studie de strangulaties van de dunne 

darm ook opgesplitst in strangulaties veroorzaakt door lipoma’s en strangulaties met een andere 

oorzaak dan zouden de enteritiden eveneens op de derde plaats komen zoals in de studie van 

Abutarbush et al. (2005). Bij 62% van de enteritiden in onze studie was de oorzaak niet meer te 

achterhalen, praktisch één derde was ten gevolge van Clostridiose en bij een klein aantal gevallen lag 

het aan Salmonellose. Het is gekend dat peracute en acute darmontstekingen snel resulteren in een 
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fatale endotoxemische shock (Brown en Mullaney, 1991). Een derde frequent voorkomende dunne 

darm problematiek in onze studie was mesenteriumtorsies (12%). Ten opzichte van alle dieren die 

overleden aan gastro-intestinale aandoeningen, dieren die aan leveraandoeningen stierven buiten 

beschouwing gelaten, kwam dit overeen met 3,4% (8/235). In een studie van White N.A. (1990) 

kwamen mesenteriumtorsies samen met torsies van de dunne darm bij 4,6% van de dieren voor. In 

onze studie was dit 4,7% (mesenteriumtorsies 3,4% plus dunne darm torsies 1,3%).  

Bij de maagpathologieën in onze studie kwamen zonder twijfel de maagrupturen (67%) op de eerste 

plaats. Praktisch de helft van de maagrupturen waren primair. Eén vierde was van secundaire 

oorsprong en bij 30% kon men de oorzaak niet achterhalen. In een studie van White N.A. (1990) 

kwamen maagrupturen bij 1,2% van de koliekpaarden voor, in onze studie was dat 11% (26/235), de 

tien dieren die aan leveraandoeningen stierven buiten beschouwing gelaten. Maagrupturen zijn samen 

met enteritiden en strangulaties belangrijke doodsoorzaken bij koliekpaarden (Tinker et al., 1997). 

Volgens Brown en Mullaney (1991) zijn de oorzaken van een maagruptuur het overdreven opnemen 

van fermenteerbaar voedsel of opname van zeer droog voedsel in combinatie met het drinken van 

water. Een vertraagde maaglediging door motiliteitsstoornissen, bijvoorbeeld bij Grass sickness, of 

door een fysische obstructie thv de pylorus kan eveneens een maagruptuur veroorzaken. Gastro-

intestinale aandoeningen die volgens Casteel en Turk (2000) acute sterfte zouden kunnen 

veroorzaken waren de volgende; torsies, invaginaties, hemorrhagische infarceringen, maagrupturen 

als gevolg van een maagovervulling, tympanie en ruptuur van de dunne darm ten gevolge van een 

Parascaris equorum infestatie. In onze studie stierven er twee dieren acuut als gevolg van een dunne 

darm ruptuur door een Parascaris equorum infestatie. Oudere paarden zouden minder kans hebben 

op koliek dan paarden van middelbare leeftijd (White N.A., 1990). Dit zouden we ook uit onze studie 

kunnen afleiden, aangezien er 87 dieren (36%) tussen 7-14 jaar overleden aan 

spijsverteringsstelsaandoeningen ten opzicht van 42 dieren (17%) die ≥15 jaar waren (zie tabel 6). 

Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat tien dieren overleden als gevolg van leveraandoeningen 

behorende tot de spijsverteringsstelsaandoeningen in deze studie, maar misschien niet onder de 

noemer koliek vallen. 

 

Zoals eerder aangehaald komen in deze retrospectieve studie de toxische oorzaken op de tweede 

plaats voor wat betreft acute doodsoorzaken. De grootste groep wordt vertegenwoordigd door 

atypische myopathie (35%) met hierop volgend taxusintoxicaties (18%) en osmotische diarree (15%). 

Hierbij moet evenwel vermeld worden dat er bij de taxusintoxicaties eenmaal twee paarden samen op 

de weide stonden en eenmaal drie paarden. Taxus baccata en Senecio jacobeae zouden in België de 

belangrijkste toxische planten vormen voor paarden (Vandenbroucke et al., 2010). In onze studie 

komen de taxusintoxicaties op de tweede plaats met 18 %, senecio-intoxicaties betrof maar 2% van 

de toxische oorzaken van acute sterfte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste gevallen van 

senecio-intoxicaties eerder gepaard gaan met een chronisch ziekteverloop en dus bijna nooit tot acute 

sterfte leiden (Gava en Barros, 1997). Het feit dat atypische myopathie op de eerste plaats komt in 

onze studie kan misschien gelinkt worden aan het feit dat deze aandoening in opmars is de laatste 

jaren (Van Galen et al., 2010; Votion, 2013). De oorzaak is trouwens nog maar sinds kort gekend. 

Valberg et al. (2012) toonden voor het eerste aan dat hypoglycine A, voorkomend in de zaden van de 

Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn) in Europa en de Acer negundo (vederesdoorn) in Amerika, 

vermoedelijk de oorzaak is van AM bij paarden door de vorming van zijn toxisch metaboliet 

methyleencyclopropylacetaatzuur (MCPA). De vijf gevallen van osmotische diarree in onze studie 

stonden ook allen op dezelfde weide. Volgens Burgess et al. (2010) kan osmotische diarree 

veroorzaakt door opname van water van slechte kwaliteit, in het bijzonder als gevolg van een te hoge 

zout- en sulfatenconcentratie. Eigenaardig genoeg waren alle atypische myopathie gevallen 

geïsoleerde gevallen, terwijl geweten is dat er vaak meerdere dieren op eenzelfde weide worden 

aangetast (Votion, 2012). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat dit toch het geval was en de 

andere dieren niet werden gelijkschouwd en/of deze gegevens niet gekend of vermeld werden op het 

autopsieverslag. Vijftien op achtentwintig paarden jonger dan twee jaar (tabel 5) stierven acuut ten 

gevolge van toxische oorzaken. Dit valt hoogstwaarschijnlijk te verklaren doordat jonge paarden 

meestal op de weide worden gelaten vooraleer ze zadelmak worden gemaakt, het is namelijk 
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goedkoper om jonge paarden op te kweken op de weide dan op stal. Daardoor zijn jonge paarden 

susceptibeler om in contact te komen met een toxisch agens (Votion et al., 2008; Votion, 2009). 

Volgens een studie van Vandenbroucke et al. (2010) zouden intoxicaties bij paarden hoofdzakelijk te 

wijten zijn aan opname van toxische planten. Dit was ook het geval in onze studie, van de 34 gevallen 

die acuut stierven aan een toxisch agens was het bij 25 dieren als gevolg van toxische planten (zie 

hierboven). 

 

Bij de zenuwstelselaandoeningen die dus op de derde plaats komen in deze studie qua acute 

doodsoorzaken stierf er 64% van de dieren aan Grass sickness, een ziekte die het autonoom 

zenuwstelsel aantast. Zoals eerder vermeld was Grass sickness eveneens in de studie van Baker et 

al. (1981) de belangrijkste doodsoorzaak bij de zenuwstelselaandoeningen. Bij de overige 36% in 

onze studie was het probleem ter hoogte van het centraal zenuwstelsel gesitueerd. De meesten 

vertoonden een meningo-encephalitis/-encephalo-myelitis of een cauda equina neuritis. De 

neurologische vorm van het Equine Herpesvirus-1 (EHV-1) zou in opmars zijn, een ongewone uitbraak 

van equine herpes myelitis (EHM) trad op in België in 2009 (Gryspeerdt et al., 2011). Uit onze studie 

kan men niet afleiden dat dit het geval zou kunnen zijn. Van 2009 tot en met 2011 werden er enkel 

twee dieren aangeboden voor autopsie met een non-suppuratieve meningo-encephalo-myelitis met 

een hoogstwaarschijnlijke virale etiologie. 

 

Bij het urogenitaalstelsel zijn het vooral de aandoeningen van het vrouwelijk geslachtstelsel die 

tellen. De belangrijkste doodsoorzaken waren hier dystocieën en ligamentum lata verbloedingen. 

Vooral oudere merries zouden gevoelig zijn ligamentum lata verbloedingen (Brown en Mullaney, 1991; 

Casteel en Turk, 2000). Dit was eveneens een gemaakte vaststelling in onze studie, de vijf merries 

met een ligamentum latum verbloeding waren namelijk tussen 14 en 23 jaar oud. Een niet onderkende 

of onbehandelde baarmoedertorsie tijdens de dracht zou acute sterfte van het dier kunnen impliceren 

(Casteel en Turk, 2000). Een dergelijk geval kwamen we in onze studie niet tegen. 

 

Interstitiële pneumonieën, aspiratiepneumonieën, longbloedingen en luchtzakmycosen met 

verbloeding waren in onze studie de belangrijkste doodsoorzaken behorende tot het 

ademhalingsstelsel. Ten gevolge van een luchtzakmycose kan een ruptuur optreden van de arteria 

carotis interna resulterend in een fatale verbloeding en acute sterfte (Brown en Mullaney, 1991; 

Casteel en Turk, 2000). In onze studie stierven twee dieren op deze wijze. Longbloedingen met 

epistaxis treden op tijdens het punctum maximum van een inspanning. In de meeste gevallen heeft 

het geen fatale consequenties, indien wel dan vertonen deze paarden op lijkschouwing subpleurale 

bloedingen in de caudale longdelen. Acute sterft treedt op door ruptuur van deze subpleurale 

hematomen met onstaat van een hemothorax of door ruptuur van het longweefsel zelf met een fatale 

verbloeding als gevolg (Casteel en Turk, 2000). Volgens Brown en Mullaney (1991) zouden ook 

ideopatische longbloedingen en longbloedingen secundair aan een longpathologie kunnen 

voorkomen. Bij twee paarden in onze studie trad er een fatale longbloeding op. Bij de ene tijdens het 

vrijspringen, bij de andere in rust en betrof een endurance paard. In een studie van Lyle et al. (2011) 

over acute sterfte bij volbloeden waren longbloedingen één van de belangrijkste doodsoorzaken. 

Verder vermelden Brown en Mullaney (1991) dat een acute pneumonie binnen de 24 uur fataal kan 

verlopen. Stress of inspanningen zouden de letsels als gevolg van een acute pneumonie sneller 

kunnen doen evolueren waardoor het dier nog sneller zou kunnen sterven. 

 

Bij de traumatische doodsoorzaken in onze studie van acute sterfte kwamen halswervelfracturen het 

meeste voor. Andere oorzaken waren onder andere schedelbasisfractuur, hersenbloeding, 

halswervelluxatie, bekkenfractuur en elektrocutie. Volgens Brown en Mullaney (1991) zouden schedel- 

en wervelfracturen met beschadiging van het centraal zenuwstelsel de belangrijkste traumatische 

acute doodsoorzaken zijn. In een studie van Lyle et al. (2011) over acute sterfte bij renpaarden waren 

traumatische letsels aan het centraal zenuwstelsel belangrijke doodsoorzaken, deze letsels waren in 

de meerderheid van gevallen het gevolg van halswervelfracturen en hersenbloedingen. Eén dier stierf 

in onze studie na een bilaterale ischiumfractuur met fatale verbloeding te hebben opgelopen. 



50 
 

Eveneens een belangrijke oorzaak acute sterfte bij volbloeden in een studie van Lyle et al. (2011). In 

deze studie was er één geval van elektrocutie, het betrof een paard die gesteigerd had terwijl het zich 

onder een solarium bevond. Elektrocutie zou eveneens kunnen voorkomen wanneer een paard in 

contact zou komen met een ongeïsoleerde elektrische draad die onder spanning staat. Paarden die 

op de vier hoeven beslaan zijn worden ernstiger aangetast dan paarden waarvan enkel de 

voorhoeven zijn beslaan (Casteel en Turk, 2000; Hazen et al., 2008). Mogelijks zijn macroscopische of 

histologische bevindingen bij elektrocutie afwezig op lijkschouwing (Brown en Mullaney, 1991). In 

onze studie vertoonde het geëlektrocuteerd dier uitgebreide bloedingen ter hoogte van de spieren 

over een groot deel van het lichaam. Verder was er papillaire necrose en multifocale uitwendige 

letsels op beide nieren. Er waren echter geen macroscopische noch histologische afwijkingen die de 

doodsoorzaak van het dier konden verklaren. 

 

Acute hartfalen met cardiogene shock als gevolg van aritmieën, endocarditis, myocardnecrose of –

fibrose waren samen met bloedvatrupturen in onze studie de belangrijkste acute doodsoorzaken 

behorende tot het cardiovasculair stelsel. In een studie van Lyle et al. (2011) over acute sterfte bij 

volbloeden waren hartfalen als gevolg van myocarddegeneratie één van de belangrijkste 

doodsoorzaken samen met longfalen. Endocarditis zou kunnen leiden tot een thromboëmbolie van 

een coronair bloedvat met een hartinfarct als gevolg resulterend in acute sterfte (Casteel en Turk, 

2000). Volgens Brown en Mullaney (1991) zijn aritmieën, myocardnecrose, ruptuur van de chordae 

tendineae  van de mitralisklep, ruptuur van grote bloedvaten en letsels van de perifere bloedvaten de 

belangrijkste acute doodsoorzaken behorende tot het cardiovasculair systeem. Bij fatale aritmieën zijn 

er veelal geen macroscopische bevindingen op lijkschouwing en myocardletsels op histologie zijn niet 

pathognomonisch waardoor men zich daar eveneens niet op kan baseren. Opname van ionofore 

antibiotica, vnl. monensin, kan worden geassocieerd met acute myocardnecrose. Vroeg in het 

dekseizoen zijn obese dekhengsten na inspanning of opwinding bij dekking gepredisponeerd voor 

aortarupturen. Er is een verhoogde incidentie van spontane aortarupturen waargenomen bij het Friese 

paard (Ploeg et al., 2012). In de huidige studie werd er bij één dier deze diagnose gesteld. Evenwel 

werden er aan het laboratorium voor pathologie van de huisdieren meerdere Friese paarden 

aangeboden voor autopsie. De overgrote meerderheid had echter een aortapulmonale fistel waardoor 

de dieren niet acuut stierven en eerder een chronisch ziektebeeld hadden vertoond (gegevens niet 

weergegeven). Bekkenfracturen zijn vaak de oorzaak van belangrijke letsels thv de achterhand-

vascularisatie met fatale verbloeding als gevolg (Brown en Mullaney, 1991). In onze studie stierf één 

dier, behorende tot de categorie traumatische oorzaken, acuut na een bilaterale ischiumfractuur met 

fatale verbloeding te hebben opgelopen. 

Voornamelijk volwassen paarden/pony’s (64%) stierven in deze studie acuut ten gevolge van een 

cardiovasculaire aandoening. Oudere paarden hebben namelijk een verhoogd risico op aritmieën die 

geassocieerd worden met myocarddegeneratie (Else and Holmes, 1971). Drie dieren van zeven, elf 

en dertien jaar oud vertoonden in onze studie myocarddegeneratie op lijkschouwing, mogelijks 

overleden die dus acuut aan een aritmie. Bij twee paarden van middelbare leeftijd (elf en zeven jaar 

oud) werd effectief op het autopsieverslag hun doodsoorzaak toegekend aan een aritmie. Met het 

verouderen zouden paarden als gevolg van een verminderde cardiovasculaire functie het moelijker 

hebben hun thermoregulatie op peil te houden tijdens een inspanning (McKeever et al., 2010).   

Hersenbloedingen zijn een frequente oorzaak van acute sterfte bij renpaarden (Brown en Mullaney, 

1991). In onze studie stierf een Arabier van acht jaar oud op wandeling in de duinen als gevolg van 

een hersenbloeding. Een ander dier van acht jaar oud stierf acuut aan een endocarditis van de 

aortakleppen resulterend in een aortainsufficiëntie en acute hartfalen. Aortainsufficiëntie wordt 

hoofdzakelijk gezien bij paarden van middelbare leeftijd of ouder, dit kan tijdens een inspanning 

ventriculaire aritmieën en fibrillatie uitlokken en acute sterfte veroorzaken bij paarden van deze 

leeftijdscategorie (Young, 2003). 

 

Bij 24 dieren (6%) kon men oorzaak van de acute sterfte niet achterhalen. De diagnose van acute 

sterfte is immers niet altijd even gemakkelijk te stellen en vereist veelal een volledige en 

gedetailleerde anamnese, het uitvoeren van een adequate lijkschouwing en correcte staalname. Een 
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grondig onderzoek van de omgeving kan eveneens nuttige informatie leveren. Zelden kan men zich bij 

acute sterfte maar op één bewijselement baseren bij het stellen van een diagnose. Indien de 

anamnese en onderzoek van de omgeving geen uitsluitsel kunnen geven dient er een autopsie te 

worden verricht. In sommige gevallen zijn de bevindingen negatief en kan men geen diagnose stellen 

(Casteel en Turk, 2002; Brown and Mullaney, 1991). 

 

 

Tabel 10: Aantal paarden en pony’s aangeboden voor autopsie in de periode 1995-2011. 

 

 

 

4.2. RETROSPECTIEVE STUDIE VAN ATYPISCHE MYOPATHIE 

 

Bij het analyseren van de databank gaande van 1995 tot 2011 werd er bij vijftien dieren van de 2215 

(zie tabel 10) aangeboden voor autopsie aan het laboratorium voor Pathologie van de Huisdieren van 

de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent, de vermoedelijke of definitieve diagnose van 

atypische myopathie gesteld.  

Hieronder worden de voornaamste bevindingen aangehaald die werden gemaakt op vlak van 

anamnese, klinisch voorkomen, bloedonderzoek, macroscopische bevindingen, histologisch 

onderzoek en elektronen microscopisch onderzoek.  

 

Hierbij moet evenwel vermeld worden dat de autopsieverslagen een te beperkte informatie bevatten 

om een goede retrospectieve studie van atypische myopathie te bekomen. Essentiele elementen 

ontbreken om een volledige herevaluatie te kunnen maken van de toen gestelde diagnose. Bij vijf 

dieren (4,6,9,11,12) kon men uit de anamnese niet achterhalen of ze weidebeloop hadden bij aanvang 

van de symptomen of hadden gehad binnen de vijf dagen voor het ontstaan van de klinische 

symptomen, aangezien de incubatietijd vier dagen zou bedragen (Van Galen et al., 2012). 

Weidebeloop is een vereiste voor het ontwikkelen van atypische myopathie, in de Verenigde Staten 

heet het trouwens Seasonal Pasture Myopathy (SPM) (Votion et al., 2003b; Votion et al., 2007a,b; 

Jaar Aantal sterftes Geslacht 

  Merries Ruinen Hengsten Ongekend 

    

1995 128 61 47,7% 19 14,8% 40 31,6% 8 6,3% 

1996 123 67 54,5% 18 14,6% 32 26,0% 6 4,9% 

1997 76 43 56,6% 15 19,7% 15 19,7% 3 3,9% 

1998 60 34 56,7% 13 21,7% 11 18,3% 2 3,3% 

1999 161 84 52,2% 35 21,7% 38 23,6% 4 2,5% 

2000 164 72 43,9% 34 20,7% 50 30,5% 8 4,9% 

2001 129 72 55,8% 29 22,5% 25 19,4% 3 2,3% 

2002 113 64 56,6% 24 21,2% 24 21,2% 1 0,9% 

2003 127 51 40,2% 30 23,6% 35 27,6% 11 8,7% 

2004 155 84 54,2% 28 18,1% 40 25,8% 3 1,9% 

2005 100 62 62,0% 12 12,0% 22 22,0% 4 4,0% 

2006 117 56 47,9% 32 27,4% 26 22,2% 3 2,6% 

2007 143 72 50,3% 35 24,5% 35 24,5% 1 0,7% 

2008 172 95 55,2% 32 18,6% 42 24,4% 3 1,7% 

2009 167 81 48,5% 35 21,0% 49 29,3% 2 1,2% 

2010 143 75 52,4% 30 21,0% 34 23,8% 4 2,8% 

2011 137 70 51,1% 24 17,5% 41 29,9% 2 1,5% 

          

Totaal 2215 1143 51,6% 445 20,1% 559 25,2% 68 3,1% 
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Van Galen et al., 2012; Sponseller et al., 2012). Verder staat er in de anamnese niets vermeld over 

welbepaalde omgevingskarakteristieken (bijvoorbeeld zoals het niet of wel aanwezig zijn van bomen) 

en weersomstandigheden die vaak samen gaan met atypische myopathie (Votion et al., 2004; 

Puyalto-Moussu et al., 2004; Votion en Serteyn, 2008; Van Galen et al., 2012; Votion et al., 2012 

Sponseller et al., 2012). Ook is het klinisch onderzoek bij de meerderheid van de gevallen te 

onvolledig uitgevoerd of beschreven waardoor de verschillende symptomen en bevindingen op 

klinisch onderzoek (zie hierboven) die kunnen samengaan met AM gemist worden. Geen van deze 

zijn pathognomonisch, maar wel suggestief voor AM wanneer er meerdere van die symptomen en 

klinische bevindingen aanwezig zijn. Verder werd er bij tien dieren geen bloedonderzoek verricht of 

staat het niet vermeld op het verslag. Daardoor weet men dus ook niet of de spierenzymen verhoogd 

waren wat redelijk onmisbaar is bij het vermoeden van een myopathie. Atypische myopathie wordt 

gekenmerkt door een ernstige rhabdomyolysis van de ademhalingsspieren, skeletspieren en soms de 

hartspier, wat gepaard gaat met een hele snelle stijging van creatine kinase (CK) (tot > 10 000 IU/L) 

bij het opkomen van de symptomen. Creatinine kinase kan typisch ontzettend hoge waarden bereiken 

(tot > 100 000 IU/L) bij AM (Votion en Gerber, 2011; Votion en Van Galen, 2011). Als gevolg van deze 

ernstige rhabdomyolysis vertonen paarden met AM in de meeste gevallen een myoglobinurie. Hierbij 

is urineonderzoek van groot belang om myoglobinurie te onderscheiden van hematurie of 

hemoglobinurie, beide geven namelijk een bruinverkleuring van de urine (Van Galen, 2008a). Bij geen 

enkel van deze vijftien gevallen wordt er duidelijk vermeld of er een urineonderzoek werd verricht 

 

Anamnese 

Elf dieren (73%) waren jonger dan 2,5 jaar. Twee waren vijf (7,10) en één dier (11) was er tien. Bij één 

dier (9) werd de leeftijd niet vermeld op het autopsieverslag. Het is geweten dat AM vooral bij jonge 

dieren voorkomt, typisch jonger dan 3 jaar, maar kan paarden van alle leeftijdscategorieën aantasten. 

Dit zou verklaard kunnen worden doordat jonge paarden meer tijd doorbrengen op de weide (ze zijn 

nog niet zadelmak en economisch gezien rendabeler dan ze op stal te houden) of misschien wordt er 

met de tijd een zekere immuniteit opgebouwd ten opzicht van het etiologisch agens (Van Galen et al., 

2012a; Votion, 2012). Twaalf dieren (80%) stierven volgens de opgestelde criteria van acute sterfte en 

dus binnen de vijf dagen na aanvang van de symptomen. Twee dieren overleefden het langer, het ene 

(7) stierf na dertien dagen, het andere (9) werd na zes dagen geëuthanaseerd. Bij één dier (8) werd er 

niet concreet vermeld hoelang het dier het overleefde, maar men kon uit de anamnese afleiden dat 

het een eerder chronisch verloop was geweest. Atypische myopathie of Seasonal Pasture Myopathy is 

vaak fataal (in minstens 75% van de gevallen) waarbij de meeste paarden binnen de 72 uren sterven 

(Valberg et al., 2012).  

Elf dieren (73%) stierven in de herfst, twee (10,15) in de lente en twee (9,14) in de zomer. Het is 

geweten dat uitbraken van AM zich voornamelijk in de herfst manifesteren, minder tijdens de lente, en 

bijna niet tijdens de winter. Bij vorst of wanneer de weiden bedekt zijn met sneeuw lijken de uitbraken 

immers op te houden (Finno et al., 2006; Votion en Serteyn, 2008) . Gevallen tijdens de zomer zijn 

nog niet gerapporteerd geweest (Hosie et al., 1986;  Whitwell et al., 1988; Votion et al., 2007a; Votion 

en Serteyn, 2008; Votion 2012). Deze seizoensgebondenheid kan, nu de etiologie van AM gekend is 

(zie hierboven), verklaard worden. De zaden van de esdoorn (Acer pseudoplatanus in Europa en Acer 

negundo in de Verenigde State) die het toxische hypoglycine A bevatten en na orale opname een 

verworven MADD induceren komen rijkelijk voor op de weiden tijdens herfst waar zich gevallen van 

AM ontwikkelden. Bij een uitbraak van AM tijdens de herfst kan men gevallen van AM verwachten in 

de daaropvolgende lente (Valberg et al, 2012; Votion et al. 2013). Het lijkt dus heel onwaarschijnlijk 

dat geval 9 en 14  in onze studie aan atypische myopathie zijn overleden. 

Negen dieren (60%) hadden weidebeloop bij aanvang van de symptomen. Eén dier (6) stond op stal 

toen het voor het eerst symptomen vertoonde, waarvan niet geweten is of het weidebeloop had of 

heeft gehad binnen de vijf dagen vóór het opstallen. Een ander dier (10) werd ook op stal aangetroffen 

met symptomen waar wel in de anamnese vermeld werd dat het geen weidebeloop had. Bij vier dieren 

(4,9,11,12) kon men uit de anamnese niet achterhalen of ze weidebeloop hadden of hebben gehad. 

Zoals eerder aangehaald is weidebeloop een vereiste voor het ontwikkelen van atypische myopathie, 

het etiologisch agens (esdoornzaden die hypoglycine A bevatten) bevindt zich namelijk op de weide 
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(Valberg et al, 2012; Votion 2013). Dieren die atypische myopathie ontwikkelen brengen >6 uren/dag 

door op de weide. De latentietijd zou vier dagen bedragen waardoor dieren kort na het opstallen nog 

AM kunnen ontwikkelen (Galen et al., 2012a). Het lijkt dus heel onwaarschijnlijk dat geval 10 in onze 

studie aan atypische myopathie overleed. Voor wat betreft geval 4, 6, 11 en 12 kan men er zich niet 

over uitspreken, aangezien het niet geweten is of ze weidebeloop hadden of hebben gehad voor de 

aanvang van de symptomen. 

Vaak zijn er verschillende dieren op eenzelfde weide aangetast (Votion, 2012). In onze studie was er 

enkel bij één dier (3) sprake van een ander gestorven dier die op dezelfde weide stond met 

gelijkaardige symptomen. Bij één dier (10) ging arbeid de symptomen vooraf. Indien een fysische 

inspanning de klinische symptomen voorafgaat, moet men eerder denken aan een arbeids-

geïnduceerde myopathie. Bijkomend zijn dieren die AM ontwikkelen in de meerderheid van de 

gevallen niet in training  of in minimale training (Votion et al., 2007a; Votion et al.,2012). Het lijkt dus 

zéér onwaarschijnlijk dat geval 10 in onze studie aan atypische myopathie overleed gezien het geen 

weidebeloop had en de symptomen zich na een inspanning manifesteerden. 

Verder was er één dier (15) in onze studie met weidebeloop die een voorgeschiedenis had van droes 

waarvan helaas het ras niet vermeld werd op het verslag. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

Streptococcus equi subspecies equi bij paarden, vooral jonge Quarter Horses zouden er gevoelig aan 

zijn, een acute en fatale myopathie kan induceren die met AM kan verward worden indien het paard 

op de weide stond (Aleman, 2008; Cassart et al., 2008; Votion, 2009). Twee andere gevallen (9,12) 

ontwikkelden symptomen na castratie. In een studie van Van Galen et al. (2012a) werden de AM 

verdachte gevallen die gerapporteerd werden aan AMAG (Atypical Myopathy Alert Group) met een 

voorgeschiedenis van anesthesie gecategoriseerd als twijfelachtig en werden niet ingesloten in de 

studie naar AM. Het lijkt dus zéér onwaarschijnlijk dat geval 9 in onze studie aan atypische myopathie 

overleed gezien het in de zomer overleed en dan nog wel na castratie. 

 

Klinisch 

Symptomen suggestief en frequent voorkomend bij AM (Votion, 2012) die werden gezien bij deze 

vijftien gevallen waren; laterale decubitus (1,2,6,7,8,9,11,12,13,15), stijve gang (1,6,8), 

rillingen/tremoren (1,6,11,14), zwakte (3,12,15), suf/depressie (6,12,14), zweten (1,6,11), dyspnee 

(3,8), dysfagie (1), slokdarmobstructie (12), opgezette blaas (14), dysurie (8), myoglobinurie (8), 

tachycardie (11), koliek symptomen (5), droge mest (14) en pijn (14). 

Al deze symptomen kunnen bij paarden met weidebeloop in de herfst of lente AM suggereren, maar 

zijn niet pathognomonisch. Differentiaal diagnostisch moeten andere ziekten die samengaan met 

ernstige rhabdomyolysis in beschouwing worden genomen zoals; Recurrent Exertional 

Rhabdomyolysis, Polysaccharide Storage Myopathy, post-anesthetische myopathie, immune-

gemedieerde myopathie, Clostridium-geassocieerde myositis, toxische myopathieën na opname van 

ionoforen of toxische planten, nutritionele myopathie, Hyperkalemic Periodic Paralysis en Maligne 

Hyperthermie. Ziektebeelden samengaand met een endotoxemie of hypovolemische shock, in het 

bijzonder paarden met koliek, moeten ook in beschouwing worden genomen samen met alle 

aandoeningen die tot een abnormale gang of laterale decubitus kunnen leiden, bijvoorbeeld laminitis, 

neurologische aandoeningen, hypocalcemie en pleuropneumonie (Votion, 2012).  

Bij geval 9 uit onze studie die in de zomer na castratie niet meer recht geraakte en zes dagen daarna 

werd geëuthanaseerd moet men zeker de post-anesthetische myopathie in onze differentiaallijst 

opnemen. Bij geval 10 die geen weidebeloop had en symptomen van acute myopathie ontwikkelde na 

een het rijden moet men denken aan een arbeidsgeïnduceerde myopathie. Bij geval 15 met een 

voorgeschiedenis van Droes moet men een immuungemedieerde myopathie als gevolg van 

Streptococcus equi subspecies equi in het achterhoofd houden. 

Volgens een studie van Van Galen et al. (2012b) zijn pigmenturie, normothermie en gestuwde 

mucosae waardevolle klinische symptomen om AM te differentiëren van andere gelijkaardige 

ziektebeelden. In onze studie vertoonde enkel geval 8 (1,5 jaar) een pigmenturie. Gezien de erge 

koorts (42°), de stijve achterhand, de gestegen spierenzymen, de dyspnee en het feit dat ze niet 

gevaccineerd was tegen rhinopneumonie moet men zeker denken aan een virale myositis 

geïnduceerd door EHV-1. 
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Myoglobinurie is een sterk indicatief voor AM, maar kan men ook zien bij andere ziektebeelden die 

samengaan met een ernstige rhabdomyolysis. Bovendien is myoglobinurie bij AM niet altijd aanwezig, 

het duurt namelijk even vooraleer myoglobine in de urine wordt geëxcreteerd en soms is de 

concentratie myoglobine te laag om macroscopisch waarneembaar te zijn. Het is ook van belang te 

weten dat elke langdurige laterale decubitus tot een rhabdomyolysis kan leiden (Van Galen et al. 

2008b; Votion, 2009). Tachycardie en gestuwde mucosae worden vaak gezien bij AM. 

Kolieksymptomen kunnen worden waargenomen bij AM als gevolg van dysurie samengaand met een 

opgezette blaas of soms als gevolg van colonimpacties of droge mest die bedekt kan zijn door een 

mucuslaag. In onze studie had geval 5 kolieksymptomen, rectaal onderzoek was echter negatief. 

Dysfagie (met of zonder slokdarmobstructie) kan ook voorkomen bij tetanus, botulisme, grass 

sickness en nutritionele myopathie (Votion et al., 2003b; Votion, 2012). Een dysfagie of  

slokdarmobstructie bij AM zou het gevolg kunnen zijn van spierdegeneratie ter hoogte van de 

slokdarm, tong of farynx. Het zou ook het gevolg kunnen zijn van een hypocalcemie die frequent 

voorkomt bij AM (Votion et al., 2004). Geval 12 in onze studie liep een slokdarmobstructie op, dit was 

echter na castratie. 

Andere geziene symptomen bij deze vijftien gevallen waren; anorexie (3), hyperthermie (3,7,8), 

ongecoördineerde gang (6), excitatie (6,8), negatief dreigreflex (6), verminderde pupilreflex (6), 

cyanotische mucosae (6,12), ataxie (9,11,14), bleke mucosae (11), pompende ademhaling (12), 

systolisch bijgeruis (14). Bij AM vertonen de meeste dieren een goede eetlust, vaak zijn ze zelf gulzig 

(Votion, 2009). De meeste gevallen van AM verkeren in hypothermie (<36,5°C), maar meestal 

normaliseert de lichaamstemperatuur zich eens de paarden opgestald zijn (Votion et al., 2007; Votion 

en Serteyn, 2008). Af en toe wordt hyperthermie vastgesteld en is dit dus geen reden om AM uit te 

sluiten (Van Galen, 2008c, Van Galen et al., 2010). Dieren met cyanotische mucosae hebben meer 

kans om gestorven te zijn aan een andere aandoening dan AM (Van Galen et al., 2012b). Tachycardie 

wordt bij de meeste gevallen van AM waargenomen en occasioneel zelfs een hartgeruis of een aritmie 

(Delguste et al., 2002; Votion et al., 2004). 

 

Bloedonderzoek 

Het vijfde geval (5) vertoonde sterk verhoogde spierenzymes (AST: 20 000 IU/L, LDH: 36 000IU/L, 

CK: >100 000 IU/L), een hyperkaliëmie en een hypocalcemie. Het zesde geval (6) had verhoogde 

spierenzymes, een verhoogd hematocriet en verkeerde in acidosis. Het achtste geval (8) had 

verhoogde spierenzymes. Bij het elfde geval (11) waren hematocriet, witte bloedcellen, totaal eiwit en 

lactaat verhoogd. Spierenzymes werden niet bepaald.  

Bij AM is er door de ernstige rhabdomyolysis een sterke stijging in de spierenzymen creatine kinase 

(CK), aspartaat aminotransferase (AST) en lactaat dehydrogenase (LDH). Creatinine kinase kan 

typisch ontzettend hoge waarden bereiken (tot > 100 000 IU/L) (Votion, 2012). Indien gemeten kort na 

de aanvang van de symptomen kunnen die nog maar licht verhoogd zijn, herhaaldelijke metingen zijn 

geboden (Van Galen et al., 2012b). Differentiaal diagnostisch moeten alle aandoeningen die gepaard 

gaan met een ernstige rhabdomyolyse in beschouwing worden genomen (Votion en Serteyn, 2008). 

Hyperkaliëmie, hypocalcemie, lactaat acidosis, gestegen hematocriet en witte bloedcellen worden 

frequent gezien bij AM (Votion, 2012).  

Het twaalfde geval (12) had sterk verhoogde nierwaarden. Doordat de meerderheid van de paarden 

met AM zo snel sterft heeft de myoglobinurie geen tijd om ernstige nierbeschadiging te veroorzaken. 

Om deze reden worden verhoogde ureum en creatinine concentraties zelden gezien (Votion et al., 

2007b). 

 

Autopsie 

Macroscopische bevindingen die vaak worden gezien bij AM en die werden gezien bij deze vijftien 

gevallen waren; bleekverkleurde zones ter hoogte van de spieren (enkel geval 12 niet), gestuwde of 

oedemateuze longen (enkel geval 2 niet), leververvetting (1,3,4,5,11,12,13,14), maagletsels 

(1,2,3,4,6,7,14), donkergekleurde urine in blaas (3,4,5,6,10,11,14), enteritis (1,2,7) en hemorrhagieën 

(1,5,6).  
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Er dient hierbij opgemerkt te worden dat bij AM macroscopische bevindingen ter hoogte van de 

skeletspieren of hartspier niet altijd aanwezig zijn. In sommige gevallen van AM kunnen er 

bleekverkleurde zones zijn ter hoogte van de houdingsspieren en ademhalingsspieren, voornamelijk in 

de schouder- en halsregio, soms ter hoogte van het diafragma en de intercostaalspieren. Eventueel 

ter hoogte van het myocard (Votion, 2012). Bijkomend zijn er andere aandoeningen waarbij er 

bleekverkleurde zones aanwezig kunnen zijn ter hoogte van de spieren, zoals de nutritionele 

myopathie, de Recurrent Exertional Rhabdomyolysis, de immuungemedieerde myopathie en de 

toxische myopathie als gevolg van een ionoforen-intoxicatie (Cassart et al., 2008). 

De bleekverkleurde zones bij AM worden het frequentst aangetroffen ter hoogte van volgende spieren; 

mm.intercostales, m.diafragmaticus, m.gluteus, m.biceps, m.subscapularis, m.infraspinatus, 

m.supraspinatus, m.brachiocephalicus, m.sternocephalicus, m.masseter en soms het myocard (Votion 

and Serteyn, 2008). Bij de vijftien dieren uit onze studie werden enkel het myocard (2,3,4,5,6,8), de 

m.subscapularis (1,2,3), de mm.intercostales (15), de m.diafragmaticus (15) en de m.masseter (1) 

aangetast in niet echt vermeldenswaardige getallen.  

Vele andere spieren waren bij deze vijftien gevallen wel aangetast (zie resultaten), in de meerderheid 

van de gevallen werd dit te weinig gespecifieerd en herleid naar voorhand- en/of 

achterhandbespiering of multifocale bleke zones thv de spieren. 

Stuwing of oedeem van de longen kan optreden tijdens de agonale fase, wanneer er zich acute 

hartfalen voordoen of wanneer een dier wordt geëuthanaseerd met barbituraten. Het is dus een 

frequent voorkomende bevinding op lijkschouwing en kan niet worden gelinkt aan een specifieke 

doodsoorzaak (Lyle et al., 2011). De meest coherente bevinding op lijkschouwing bij AM is de 

aanwezigheid van donkerbruingekleurde urine in de blaas (Votion, 2012). 

Andere frequente of benoemenswaardige bevindingen waren; intermusculair oedeem (1,2,4,5,6,9,10), 

epi- of subendocardiale bloedingen (2,6,11,12,13),  hemorrhagische maag- en/of dunne darm inhoud 

(2,4,5,7,10), mesenteriale lymfadenitis (1,13,14,15), colonimpactie (5,9,10,14), ileus (9,10,12,13), 

veralgemeend subcutaan oedeem (2,4,6,10), gestuwde blaasmucosa (1,2,4), nierdegeneratie (2,11), 

multifocale witte stippelingen (“calcificaties”) (8,9), intramusculaire bloedingen (10,11) en 

hydropericard (12,13). Retrofaryngeale lymfadenitis was aanwezig bij het paard met een 

voorgeschiedenis van Droes (15). Eén merrie (7) vertoonde een ulceratieve stomatitis. Dit is een 

minder frequent geziene symptoom bij AM gevallen (Votion, 2012). De ruin (10) waarvan de klachten 

optraden na het rijden vertoonde een zwelling van de achterhandspieren. Dit is een karakteristieke 

bevinding op lijkschouwing voor een arbeidsgeïnduceerde myopathie (Cassart et al., 2008). Bij het 

merrieveulen (6) met zenuwsymptomen vond men een subdurale bloeding terug. Bij de twee dieren 

(7,9) die het langer dan vijf dagen overleefden waren er duidelijke decubitusletsels aanwezig. De Fries 

ruin (12) met een slokdarmobstructie vertoonde een gangreneuze bronchopneumonie op 

lijkschouwing. 

Bij de autopsie is het van belang om andere doodsoorzaken die gepaard gaan met duidelijke 

macroscopische letsels uit te sluiten (Delguste et al., 2002; Votion et al., 2003a). Bij geval 12 was er 

naast een histologisch waarneembare spierdegeneratie een uitgebreide gangreneuze 

bronchopneumonie als gevolg van de opgelopen slokdarmobstructie. Het dier vertoonde drie dagen 

na de slokdarmobstructie een pompende ademhaling, cyanotische mucosae en ging in shock, 

hoogstwaarschijnlijk is dit zijn doodsoorzaak geweest. Het feit dat het dier spierdegeneratie vertoonde 

op histologie zou kunnen verklaard worden door de laterale decubitus of het ontwikkelen van een 

post-anesthetische myopathie na castratie. 

 

Histologisch onderzoek 

Bij twaalf dieren (80%) was er een segmentele, multifocale, monofasische hyaliene degeneratie 

(~Zenkerse degeneratie). De karakteristieke histologische bevindingen bij AM zijn een segmentele, 

multifocale, monofasische degeneratie van de dwarsgestreepte spieren die op Zenkerse degeneratie 

gelijkt en preferentieel type I vezels aantast (Cassart et al., 2007). Zenkerse degeneratie gaat gepaard 

met verlies van dwarse striatie, zwelling van de spiervezel, hypereosinofiel sarcoplasma, hyaliene 

degeneratie en necrose (Votion, 2012). Deze bevindingen kon men eveneens vaststellen bij deze 

twaalf dieren uit onze studie.  

http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vermeldenswaard
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Bij drie dieren (9,10,14) was deze degeneratie polyfasisch. Dit betekent dat de spiervezels zich in 

verschillende stadia van degeneratie bevinden, er macrofagen en tekenen van regeneratie aanwezig 

zijn (Cassart et al., 2007). Bij diezelfde dieren (9,10,14) waren er tekenen van regeneratie (grote 

hoeveelheden satellietcellen en/of ingroei van satellietcellen centraal in de spiervezel). Geval 9 uit 

onze studie was de ruin die in de zomer na castratie niet meer recht kon en geëuthanaseerd werd na 

zes dagen, waardoor AM zéér onwaarschijnlijk is bij dit dier. Dit wordt nogmaals bevestigd door het 

polyfasisch karakter van de degeneratie. Geval 10 was de ruin die geen weidebeloop had en 

symptomen van myopathie ontwikkelde na inspanning. Het dier overleefde het één dag, toch waren er 

tekenen van regeneratie op histologie, namelijk ingroei van satellietcellen centraal in de spiervezel. Dit 

treedt in principe pas ongeveer op één week na spierschade te hebben opgelopen (Winkler, 2011). Dit 

bewijst dat de spierschade al langere tijd aanwezig was. Geval 14 was de éénjarige Fries hengst die 

in de zomer acuut overleed na symptomen van myopathie (rhabdomyolysis) te hebben vertoond. Het 

seizoen samen met de polyfasische spierdegeneratie maken AM als diagnose onwaarschijnlijk. 

De meerderheid (11 dieren of 73%) in onze studie vertoonde calcificaties (Von Kossa positief of 

aanwezigheid van fijn korrelig basofiel materiaal). Bij AM komen er geen calcificaties voor, Alizarin red 

kleuring was namelijk altijd negatief (Cassart et al., 2007; Finno et al., 2006; Sponseller et al., 2012). 

Een verklaring hiervoor is dat accumulatie van calciumzouten enkel optreedt bij spierlyse wanneer de 

mitochondriën intact blijven omdat deze actief calciumzouten zullen trachten op te slaan in een poging 

om de homeostasis te behouden. Aangezien atypische myopathie veroorzaakt wordt door een 

primaire mitochondriale stoornis en er fragmentatie optreedt van de mitochondriën, verliezen ze ook 

hun capaciteit om calciumzouten op te slaan (Cassart et al., 2007). 

Bij negen dieren (60%) waren er macrofagen en/of neutrofielen aanwezig. Bij AM is er geen of een 

minimale cellulaire respons met infiltratie van macrofagen en minder frequent neutrofielen. 

Macrofagen zijn al binnen de 24u aanwezig ter hoogte van de aangetaste spiervezels na het ontstaan 

van de spierschade (Delguste et al., 2002, Cassart et al., 2007). 

Bij twee dieren (9,10) werd een Oil Red O (ORO) kleuring uitgevoerd die positief aankleurde. Zowel 

geval 9 en 10 hebben op basis van de anamnese alleen al weinig kans te zijn overleden aan AM, toch 

is de ORO kleuring positief. Een ernstige accumulatie van vetdruppels in het sarcoplasma 

(sarcoplasmatische lipidosis) is een typisch kenmerk van AM (Sponseller et al., 2012). Wel dient 

hierbij opgemerkt te worden dat het eveneens zou kunnen voorkomen bij toxische myopathieën 

(bijvoorbeeld ionoforen-intoxicatie) en arbeidsgerelateerde myopathieën. Verder is er ook nog weinig 

geweten over de normale vetopslag in spiercellen bij paarden (Sponseller et al., 2012; Votion et al., 

2012).  

Hartspierdegeneratie kon men bij vier dieren (2,3,4,7) waarnemen. Myocardiale degeneratie gepaard 

gaande met sarcoplasmatisch lipidosis wordt af en toe gezien bij AM, de ernst van dit degeneratief 

proces kan sterk variëren en gaat meestal gepaard met een korrelige degeneratie (Whitwell et al., 

1988; Brandt et al., 1997; Cassart et al., 2007). 

Vóór de etiologie gekend was stelde men de definitieve diagnose van AM vast aan de hand van 

histopathologisch onderzoek (pre- of post-mortem). Eerst en vooral zijn hoofdzakelijk type I vezels 

aangetast, omdat deze veel mitochondria bevatten (oxidatief metabolisme) en dit het doelwit is van het 

etiologisch agens die AM teweegbrengt. Dit verklaart ook waarom voornamelijk de houdingsspieren en 

ademhalingsspieren worden aangetast, deze zijn namelijk rijk aan type I vezels (Votion et al., 2003; 

Votion en Serteyn, 2008). De intercostaalspieren en diafragma zouden altijd aangetast zijn bij AM. 

Verder zouden vooral de halsspieren, schouderregio, m.biceps en de m.masseter spierdegeneratie 

vertonen (Cassart et al., 2007). De definitieve diagnose van AM is dus gebaseerd op het feit dat er 

een multifocale, monofasische spierdegeneratie aanwezig is in hierboven vermelde spieren gelijkend 

op Zenkerse necrose. Andere aandoeningen die gepaard gaan met rhabdomyolysis kunnen 

gelijkaardige histologische bevindingen teweegbrengen. Het is dus noodzakelijk een ORO kleuring 

(sarcoplasmatische lipidosis aantonen) en ATPase (Adenosine triphosphatase)  kleuring 

(vezeltypering) uit te voeren om de diagnose met meer zekerheid te kunnen stellen (Votion en 

Serteyn, 2008).  Uit deze retrospectieve studie blijkt dat de spierstalen die toen werden genomen vaak 

niet representatief waren voor AM, verder werd bij geen enkel geval een ATPase kleuring uitgevoerd 

om met zekerheid te weten of het voornamelijk de type I vezels die waren aangetast. De meest 
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karakteristieke histologische bevinding bij AM is sarcoplasmatische lipidosis in type I vezels die een 

Zenkerse degeneratie ondergaan (Votion en Serteyn, 2008). 

 

Elektronen microscopisch onderzoek 

De toegepaste evaluatietechniek aan de hand van retrospectief materiaal van vijftien gevallen die 

tussen 2004 en 2011 met atypische myopathie werden gediagnosticeerd kan worden gebruikt om 

ultrastructurele veranderingen ter hoogte van de myofibrillen te evalueren. Om mitochondria te kunnen 

beoordelen vereist dit vers materiaal en kan deze techniek niet worden toegepast.  

Een ander belangrijk ultrastructurele verandering bij AM is sarcoplasmatische lipidosis. De opstapeling 

van vetdruppels in het sarcoplasma wordt veroorzaakt door een deficiënte bèta-oxidatie als gevolg 

van een verworven MADD geïnduceerd door MCPA een toxisch metaboliet van hypoglycine A die 

aanwezig is in esdoornzaden (zie hoger). Verder is het ook geweten dat het sarcolemma, 

endoplasmatisch reticulum en kern van de spiervezels intact blijven bij AM.  Wegens tijdsgebrek 

tijdens deze studie werden deze andere voor AM typische ultrastructurele veranderingen niet 

geëvalueerd. Toen de etiologie van AM nog niet gekend was, waren de ultrastructurele veranderingen 

ter hoogte van de mitochondria, de sarcoplasmatische lipidosis en intacte membranen belangrijke 

ultrastructurele bevindingen samen met de afwezigheid van calcificaties (AZR negatief) en een 

verminderde activiteit van het mitochondriaal enzym “NADH tetrazolium reductase” om een primaire 

mitochondriale stoornis te suggereren als hypothese voor AM. Ondertussen is deze hypothese 

bevestigd geweest en kent men zelfs de etiologie en pathofysiologie van deze primaire mitochondriale 

stoornis (zie hoger). 

 

Conclusie 

Sinds kort is de etiologie gekend, men zal nu het toxisch metaboliet van hypoglycine A rechtstreeks in 

het bloed (MCPA-carnitine) of in de urine (MCPA-glycine) kunnen bepalen bij verdenking van 

atypische myopathie. Het spreekt voor zich dat de combinatie; anamnese, klinische symptomen, 

bloed-/urineonderzoek en histologisch onderzoek (pre- of postmortem) onontbeerlijk blijven voor het 

stellen van een vermoedelijke diagnose. Al deze facetten moeten steeds in beschouwing worden 

genomen. Uit deze studie blijkt dat dit bij bovenstaande dieren die tussen 2004 en 2011 met atypische 

myopathie werden gediagnosticeerd niet altijd werd gedaan of kon worden gedaan, resulterend bij een 

aantal dieren in een hoogstwaarschijnlijke verkeerdelijke diagnose.  

 

Bij een aandoening waarvan de etiologie lange tijd ongekend bleef, was het toch de moeite waard 

deze retrospectieve studie uit te voeren eenmaal de etiologie gekend. Elektronenmicroscopisch 

onderzoek kan een hulpmiddel zijn voor het stellen van de diagnose van AM, het vereist evenwel vers 

materiaal om een goede analyse en beoordeling te kunnen bekomen gezien autolyse snelle 

veranderingen met zich meebrengt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5. REFERENTIELIJST 

 Abutarbush S.M., Carmalt J.L., Shoemaker R.W. (2005). Causes of gastrointestinal colic in 

horses in western Canada: 604 cases (1992 to 2002). Canadian Veterinary Journal 46:800–

805. 

 Baker J.R., Ellis C. (1981). A survey of post-mortem findings in 480 horses, 1958 to 1980. (1) 

Causes of death. Equine Veterinary Journal 13, 43-46. 

 Brandt K., Hinrichs U., Glitz F., Landes E., Schulze C., Deegen E., Pohlenz J., Coenen M. 

(1997). Atypische Myoglobinurie der Weidepferde. Pferdeheilkunde; 13, 27-34. 

 Brown C.M. en Mullaney T.P. (1991). Sudden and unexpected death in adult horses and 

ponies. In practice, 121-125. 

 Burgess B.A., Lohmann K.L., Blakley B.R. (2010). Excessive sulfate and poor water quality as 

a cause of sudden deaths and an outbreak of diarrhea in horses. Can. Vet. J. 51, 277–282. 

 Cassart D., Baise E., Cherel Y., Delguste C., Antoine N., Votion D., Amory H., Rollin F., 

Linden A., Coignoul F., Desmecht D. (2007). Morphological alterations in oxidative muscles 

and mitochondrial structure associated with equine atypical myopathy. Equine Veterinary 

Journal 39, 26-32. 

 Cassart D., Coignoul F., Desmecht D. (2008). Revue morphopathologique des myopathies 

equines. Annales de Médecine Vétérinaire 152, 1-16.  

 Casteel S.W. en Turk J. (2002). Collapse/Sudden death. In Large Animal Internal Medicine. 

3th Edition. Editor: Bradford Smit, 246-253. 

 Delguste C., Cassart D., Baise E., Linden A., Schwarzwald C., Feige K., Sandersen C., Rollin 

F., Amory H. (2002). Myopathies atypiques chez les chevaux au pré: une série de cas en 

Belgique. Annales de Médecine Vétérinaire; 146, 231-243. 

 Else R.W. and Holmes J.R. (1971). Pathological changes in atrial fibrillation in the horse. 

Equine Veterinary Journal 3, 56-64. 

 Feary D.J., Hassel D.M. (2006). Enteritis and Colitis in Horses. Vet Clin Equine 22, 437–479. 

 Finno C.J., Valberg S.J., Wünschmann A., Murphy M .J. (2006). Seasonal pasture myopathy 

in horses in the Midwestern United States : 14 cases (1998-2005). Journal of the American 

Veterinary Medical Association 229, 1134-1141. 

 Gava A., Barros C.S.L., (1997). Senecio spp. poisoning of horses in southern Brazil. Pesquisa 

Veterinária Brasileira 17(1):36-40. 

 Gryspeerdt A., Vandekerckhove A., Van Doorsselaere J., Van de Walle G.R., Nauwynck H.J. 

(2011). Description of an unusually large outbreak of nervous system disorders caused by 

equine herpesvirus 1 (EHV1) in 2009 in Belgium. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 80, 

147-153. 

 Hazen P.G., Berthold B, Miller E. (2008). Electrocution as a Cause of Sudden Death in 

Horses. Journal of Equine Veterinary Science 28 (12), 751-752. 

 Hosie B.D., Gould P.W., Hunter A.R., Low J.C., Munro R., Wilson H.C. (1986). Acute 

myopathy in horses at grass in east and south east Scotland. Vet Rec;119, 444-449. 

 Kaneene J.B., Miller R., Ross W.A., Gallagher K., Marteniuk J., Rook J. (1997). Risk factors 

for colic in the Michigan (USA) equine population. Preventative Veterinary Medicine 30, 23-36. 

 Leblond A., Villard I., Leblond L., Sabatier P., Sasco A.J. (2000). A retrospective evaluation of 

the causes of death of 448 insured French horses in 1995. Veterinary Research 

Communications, 24 (2), 85-102. 

 Lyle C.H., Uzal F.A., McGorum B.C., Aida H., Blissitt K.J., Case J.T., Charles J.T., Gardner I., 

Horadagod N., Kusanoss K., Lam K., Pack J.D., Parkin T.D., Slocombe R.F., Stewart B.D., 

Boden L.A. (2011). Sudden death in in racing Thoroughbred horses: An international 

multicentre study of post mortem findings. Equine Veterinary Journal 43 (3), 324-331. 

 McKeever K.H., Eaton T.L., Geiser S., Kearns C.F., Lehnhard R.A (2010). Age related 

decreases in thermoregulation and cardiovascular function in horses. Equine Veterinary 

Journal Suppl. 38, 220-7. doi: 10.1111/j.2042-3306.2010.00259.x 



59 
 

 Ploeg M., Gröne A., Saey V., Chiers K., van Loon G., de Bruijn M., van Weeren R., Back W., 

Delesalle C. (2011). Aorto-pulmonary fistulation in the Friesian horse: clinical characterisation 

with histopathological features. Equine Veterinary Journal 45, 101–106. 

 Proudman C.J., Smith J.E., Edwards G.B., French N.P. (2002). Long-term survival of equine 

surgical colic cases. Part 1: patterns of mortality and morbidity. Equine Veterinary Journal 34, 

432–437.  

 Puyalto-moussu C., Saison A., Leconte D. (2004). Myoglobinurie atypique : épidémiologie de 

cas français de myopathie aiguë. Pratique Vétérinaire Equine, 36 (142), 1-7.  

 Radostits O.M., Arundel J.H., Gay C.C. (2000). Sudden or unexpected death. In: Veterinary 

Medicine: a Textbook of the Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. Elsevier 

Health Sciences, New York, 75-76. 

 Romero A.E., Rodgerson D.H. (2010). Diaphragmatic herniation in the horse: 31 cases from 

2001–2006. Can. Vet. J. 51, 1247–1250. 

 Sponseller B.T., Valberg S.J., Schultz N.E., Bedford H., Wong D.M., Kersch K., Shelton G.D. 

(2012). Equine Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency (MADD) Associated with 

Seasonal Pasture Myopathy in the Midwestern United States. Equine Veterinary Internal 

medicin 26, 1012-1018. 

 Tinker M.K., White N.A., Lessard P., Thatcher C.D.,  Pelzer K.D.,  Davis B., Carmel D.K. 

Prospective study of equine colic incidence and mortality (1997). Equine Veterinary Journal 29 

(6), 448-453. 

 Unger-Torroledo L., Straub R., Lehmann A.D., Graber F., Stahl C., Frey J., Gerber V., 

Hoppeler H., Baumb O. (2010). Lethal toxin of Clostridium sordellii is associated with fatal 

equine atypical myopathy. Veterinary Microbiology; doi:10.1016/j.vetmic.2010.01.024. 

 Valberg S.J., Sponseller B.T., Hegeman A.D., Earing J., Bender J.B., Martinson K.L., 

Patterson S.E., Sweetman L. (2012). Seasonal pasture myopathy/atypical myopathy in North 

America associated with ingestion of hypoglycin A whitin seeds of the box elder tree. Equine 

Veterinary Journal, 1-8. 

 Vandenbroucke V., Van Pelt H., De Backer P., Croubels S. (2010). Animal poisonings in 

Belgium: a review of the past decade. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 79, 259-268. 

 Van der Kolk J.H., Wijnberg I.D., Westermann C.M., Dorland L., de Sain-van der Velden 

M.G.M.,. Kranenburg L.C., Duran M., Dijkstra J.A., van der Lugt J.J., Wanders R.J.A., Gruys 

E. (2010). Equine acquired multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency (MADD) in 14 horses 

associated with ingestion of Maple leaves (Acer pseudoplatanus) covered with European tar 

spot (Rhytisma acerinum). Molecular Genetics and Metabolism; 

doi:10.1016/j.ymgme.2010.06.019. 

 Van Galen G. (2008a). Epidemiological and pathophysiological study of atypical myopathy in 

grazing horses, DEA, University of Liege. Internetreferentie: http://hdl.handle.net/2268/63038 

(geconsulteerd op 22 juli 2013). 

 Van Galen G., Serteyn D., Amory H., Votion D.M. (2008b). Atypical myopathy : New insights 

into the pathophysiology, prevention and management of the condition. Equine Veterinary 

Education 20, 234-238 

 Van Galen G., Amory H., Busschers E., Cassart D., De Bruijn M., Gerber V., Keen J., Lefere 

L., Marcillaud Pitel C., Marr C., Müller J.M. V., Pineau X., Saegerman C., Sandersen C., 

Serteyn D., Torfs S., Unger-Torroledo L., Verwilghen D., Votion D.M. (2010). European 

outbreak of atypical myopathy in the autumn 2009. Journal of Veterinary Emergency and 

Critical Care; doi:10.1111/j.1476-4431.2010.00574.x 

 Van Galen en Votion (2012). What have the last outbreaks of atypical myopathy in europe tol 

dus: new treatment plans. Life science : Belgian international congress : Hippos 2012, 164-

174. 

http://hdl.handle.net/2268/63038


60 
 

 Van Galen en Votion (2013a). Management of cases suffering from atypical myopathy : 

Interpretations of descreptive, epidemical and pathophysical findings. Part 1 : First aid, 

cardiovascular, nutritional and digestive care. Equine Veterinary Education 25, 264-270. 

 Van Galen en Votion (2013b). Management of cases suffering from atypical myopathy : 

Interpretations of descreptive, epidemical and pathophysical findings. Part 2 : Muscular, 

urinary, respiratory and hepatic care, and inflammation/infectious status. Equine Veterinary 

Education 25, 308-314. 

 Verheyen T.,  Decloedt A.,  De Clercq D., Loon G. (2012). Cardiac Changes in Horses with 

Atypical Myopathy. J. Vet. Intern. Med. 26, 1019–1026. 

 Votion D.M., Delguste C., Amory H., Baise E., Cassart D., Desmecht D., Rollin F., Sandersen 

C., Linden A. (2003a). La myopathie atypique des équidés: particularités cliniques, examens 

complémentaires et hypothèses étiologiques. In : proceedings of ‘’Journée AVEF’’, 244-254. 

 Votion D.M., Delguste C., Baise E., Cassart D., Desmecht D., Linden A., Rollin F., Sandersen 

C.,  Amory H. (2003b). Diagnostic différentiel en cas de présomption de myopathie atypique 

des équidés : illustration au travers de cas référés à la Faculté de Médecine Vétérinaire de 

l’Université de Liège au cours du printemps 2003. Annales de Médecine Vétérinaire 147, 183-

196.  

 Votion D.M., Amory H., Demoulin V., Desmecht D., Rollin F., Thiry E., Baise E., Cassart D., 

Delguste C., Piat E., Sandersen C., Linden A. (2004). Atypical myopathy (Atypical 

Myoglobinuria). In: IVIS Reviews in Veterinary Medicine. Internetreferentie : 

www.ivis.org/reviews/rev/votion/ chapter. asp? LA =1 (geconsulteerd op 22 juli 2013). 

 Votion D.M., Linden A., Delguste C., Amory H., Thiry E., Engels P., Van Galen G., Navet R., 

Sluse F., Serteyn D., Saegerman C. (2007a). Atypical myopathy in grazing horses : a first 

exploratory data analysis. The Veterinary Journal. Doi :10.1016/j.tvjl.2008.01.016.. 

 Votion D.M., Linden A., Saegerman C., Engels P., Erpicum M., Thiry E., Delguste C., Rouxhet 

S., Demoulin V., Navet R., Sluse F., Serteyn D., Van Galen G., Amory H. (2007b). History and 

clinical features of atypical myopathy in horses in Belgium (2000-2005). Journal of Veterinary 

Internal Medicine 21,1380-1391. 

 Votion D.M., Serteyn D. (2008). Equine atypical myopathy : a review. The Veterinary Journal 

178,185-190. 

 Votion D.M. (2009). Comment confirmer et gerer les myopathies? Paper published in a book: 

25ème journée d’étude de la Belgian Equine Practitioners Society (BEPS), Louvain, 28 

November 2009. Internetreferentie: http://hdl.handle.net/2268/64472 (geconsulteerd op 23 juli 

2013). 

 Votion D.M. (2010). La myopathie atypique des équidés. Internetreferentie: http://www.haras-

nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/sante-du-cheval/pathologie/maladies-non 

infectieuses/myopathie-atypique.html (geconsulteerd op 21 juli 2013). 

 Votion en Van Galen (2012). What have the last outbreaks of atypical myopathy in europe told 

us : new epidemical evidences. Life science : Belgian international congress : Hippos 2012, 

157-163 

 Votion D.-M. (2012). The story of Equine atypical myopathy: a review from the beginning to a 

possible end. Veterinary Science, 1-14. 

 Votion D-M., Van Galen G., Sweetman L., Boemer F., Dopagne C., Patarin F., Rouxhet S., 

Sponseller  B.T., Valberg S.J. (2013). New studie links syncamore tree to Atypical myopathie. 

Press release Equine Veterinary Journal. Personal mail communication, June 2013. 

 Westermann C.M., De Sain-van der Velden M.G., van der Kolk J.H., Berger R., Wijnberg I.D., 

Koeman J.P., Wander Lenstra J.A. (2007). Equine biochemical multiple acyl-coA 

dehydrogenase deficiency (MADD) as a cause of rhabdomyolyses. Molecular Genetics and 

Metabolism 91 (4), 362-369.  

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/95242
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/95242
http://www.ivis.org/reviews/
http://hdl.handle.net/2268/64472
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/sante-du-cheval/pathologie/maladies-non%20infectieuses/myopathie-atypique.html
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/sante-du-cheval/pathologie/maladies-non%20infectieuses/myopathie-atypique.html
http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/sante-du-cheval/pathologie/maladies-non%20infectieuses/myopathie-atypique.html


61 
 

 Westermann C.M., Dorland L., Votion D.M., De Sain-van der Velden M.G.M., Wijnberg I.D., 

Wanders R.J.A., Spliet W.G.M., Testerink N., Berger R., Ruiter J.P.N., van der Kolk J.H., 

(2008). Acquired multiple Acyl-Coa dehydrogenase deficiency in 10 horses with atypical 

myopathy. Neuromuscular Disorders 18, 355-364. 

 Westermann C.M., Dorland L., van Diggelen O.P., Schoonwoerd K., Bierau J., Waterham 

H.R., van der Kolk J.H. (2011). Decreased oxidative phosphorylation and PGAM defiency in 

horses suffering from atypical myopathy associated with acquired MADD. Molecar Genetics 

and metabolism 104, 273-278. 

 White N.A. (1990). Epidemiology and etiology of colic. In: White, N.A. (Ed.) The Equine Acute 

Abdomen. p.50-64. Lea and Febiger, Philadelphia. 

 Whitwell K.E., Harris P., Farrington P.G. (1988). Atypical myopathy : an acute myopathy in 

grazing horses. Equine Veterinary Journal 20, 357-363. 

 Winkler T, Von Roth P., Matziolis G., Schumann M.R., Hahn S., Strube P., Stoltenburg-

Didinger G., Perka C., Duda G.N., Tohtz S.V. (2011). Time course of skeletal muscle 

regeneration after severe trauma.  Acta Orthopaedica  82 (1), 102–111. 

 Young L.E. (2003). Diseases of the heart and vessels. Equine Sports. Medicine and Surgery. 

Ed: K.W. Hinchcliff, A.J. Kaneps and R.J. Goer. Oxford, UK. Elsevier Science Limited. 

 


