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SAMENVATTING	
Spierpathologie	 kan	 ingedeeld	 worden	 in	 twee	 groepen:	 (1)	 spierpathologie	 zonder	 intrinsiek	
spierdefect	 en	 (2)	 spierpathologie	 veroorzaakt	 door	 een	 intrinsiek	 spierdefect.	 In	 de	 eerste	 groep	
vallen	onder	andere	de	paarden	met	het	equine	metabool	syndroom.	Deze	aandoening	veroorzaakt	
onder	andere	een	verminderde	performance.	Daarnaast	dragen	vitamine	E/selenium-deficiëntie	en	
elektrolyten-imbalans	ook	bij	aan	het	veroorzaken	van	spierpathologie.	Deze	oorzaken	worden	vooral	
veroorzaakt	door	een	probleem	in	het	voermanagement.	De	behandeling	voor	het	equine	metabool	
syndroom	 bestaat	 uit	 het	 op	 een	 verantwoorde	 manier	 laten	 afvallen	 en	 het	 opstellen	 van	 een	
aangepast	 trainingsschema.	 Voor	 de	 andere	 twee	 factoren	 dient	 het	 rantsoen	 nagekeken	 en	
uitgebalanceerd	te	worden.			

De	tweede	groep	bestaat	uit	pathologieën	die	veroorzaakt	worden	door	een	defect	in	de	spieren.	Bij	
PSSM	 gaat	 het	 om	 een	 genetische	 mutatie	 die	 ervoor	 zorgt	 dat	 er	 overmatig	 glycogeen	 wordt	
aangemaakt	dat	op	een	verkeerde	manier	wordt	verwerkt.	Dit	abnormale	glycogeen	kan	niet	worden	
verbruikt	 tijdens	arbeid,	waardoor	 rhabdomyolyse	ontstaat.	Bij	 RER	gaat	het	om	een	defect	 in	het	
calciummetabolisme.	In	beide	gevallen	dragen	niet-structurele	koolhydraten	bij	aan	de	ernst	van	het	
probleem.	 Hoe	 meer	 niet-structurele	 koolhydraten	 opgenomen	 worden,	 hoe	 meer	 glucose	 er	
beschikbaar	is	om	abnormaal	glycogeen	uit	te	synthetiseren	bij	PSSM.	Bij	RER	veroorzaakt	overmatig	
glucose	 vooral	 exciteerbaarheid,	 dat	 een	 sterke	 trigger	 is	 voor	 het	 optreden	 van	 een	 episode	 van	
rhabdomyolyse.		

De	 behandeling	 en	 preventie	 bestaat	 uit	 het	 zoveel	 mogelijk	 vermijden	 van	 de	 niet-structurele	
koolhydraten	 in	het	dieet.	Daarnaast	moet	het	management	veranderd	worden.	Eigenaren	moeten	
bewust	worden	 van	wat	 zij	 hun	 paard	 te	 eten	 geven,	 aangepast	 naar	 de	 individuele	 behoeftes	 en	
daarbij	ook	rekening	houdend	met	het	trainingsniveau.		
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1. INLEIDING	
Een	 gebalanceerd	 rantsoen	 is	 de	 basis	 voor	 een	 gezond	paard.	De	manier	waarop	 een	deel	 van	 de	
eigenaren	hun	paarden	houden,	verschilt	sterk	van	de	manier	waarop	paarden	in	de	natuur	leven.	Door	
het	uitgebreide	aanbod	aan	voeders	weten	zij	vaak	niet	wat	wel	en	wat	niet	goed	 is	voor	het	paard	
(Hoffman,	 2009;	 Roberts	 en	 Murray,	 2014).	 Daarnaast	 zijn	 er	 individuele	 verschillen	 vanaf	 welk	
inspanningsniveau	er	symptomen	van	spierschade	optreden.	Het	ene	paard	is	gevoeliger	dan	het	andere	
paard.	Deze	verschillen	worden	onder	andere	beïnvloed	door	het	rantsoen,	de	onderliggende	oorzaak,	
leeftijd,	geslacht,	fitheid,	intensiteit	van	de	training	en	het	temperament	van	het	paard.	Een	belangrijk	
punt	daarbij	is	dat	eigenaren	het	trainingsniveau	van	hun	paarden	vaak	overschatten.	Paarden	krijgen	
daardoor	 teveel	 voeder	 waardoor	 er	 eerder	 obesitas	 ontstaat.	 Obesitas	 is	 een	 risicofactor	 voor	
spierpathologie.	Symptomen	die	kunnen	optreden	bij	een	spierpathologie	zijn	onder	andere	overmatig	
zweten,	stijve	gang	en	met	tegenzin	werken.	Sommige	paarden	zijn	enkel	subklinisch	aangetast	waarbij	
op	bloedonderzoek	een	gestegen	creatine	kinase	en	aspartaat	transaminase	gevonden	wordt		(Harris,	
1991;	Naylor,	2014).		

Voeding	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 in	 het	 ontstaan	 van	 insulineresistentie.	 Door	 het	 voeren	 van	
krachtvoeders	met	 een	hoog	 zetmeelgehalte	 ontstaat	 er	 een	 verhoogd	 risico	 op	 insulineresistentie.	
Insulineresistentie	wordt	geassocieerd	met	obesitas,	laminitis	en	kanteling	van	het	hoefbeen	(Hoffman,	
2009).	 Er	 is	 een	 hoge	 prevalentie	 aan	 obesitas	 in	 de	 paardenpopulatie	 (Dugdale	 et	 al.,	 2010).	
Overgewicht	of	obesitas	komt	bij	19-45%	van	de	paarden	voor	(Thatcher	et	al.,	2008;	Wyse	et	al.,	2008).	
Obesitas	wordt	geassocieerd	met	lokale	en	systemische	inflammatie,	hierbij	zijn	de	skeletspieren	ook	
betrokken	(Banse	et	al.,	2016).	Na	erkenning	van	de	problemen	worden	obese	dieren	door	de	eigenaar	
vaak	op	een	dieet	gezet,	wellicht	omdat	deze	beseft	dat	obesitas	leidt	tot	een	verkorte	levensduur	(Bray,	
2004).	Vermindering	van	het	overgewicht	bij	paarden	heeft	positieve	effecten	op	verschillende	organen	
in	het	lichaam	van	het	paard,	inclusief	het	bewegingsapparaat.	Echter,	moet	een	vermageringsdieet	wel	
op	een	goede	manier	worden	toegepast	om	andere	problemen	te	voorkomen.		

Ongeveer	 7%	 van	 de	 paardenpopulatie	maakt	 één	 of	meerdere	 episodes	 van	 rhabdomyolysis	 door	
(McGowan	et	al.,	2002).	Enerzijds	kan	dit	veroorzaakt	worden	door	genetische	aanleg	(Valberg	et	al.,	
1999),	anderzijds	kan	het	management	de	grootste	factor	zijn	in	het	ontstaan	van	spierproblematiek	
(McKenzie	en	Firshman,	2009).	 Er	 zijn	 verschillende	 spierpathologieën	bekend.	Hierbij	wordt	er	 een	
onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	 niet-intrinsieke	 spierdefecten	 en	 de	 intrinsieke	 spierdefecten.	 Het	
equine	metabool	syndroom,	vitamine	E/selenium-deficiëntie	en	elektrolyten-imbalans	zijn	belangrijke	
risicofactoren	voor	het	ontstaan	van	spierpathologie	zonder	dat	er	een	intrinsiek	defect	in	de	spieren	
aanwezig	 is.	Twee	belangrijke	chronische	spierpathologieën	zijn	 recurrent	exertional	 rhabdomyolysis	
(RER)	 en	 polysaccharide	 storage	 myopathie	 (PSSM).	 Deze	 aandoeningen	 ontstaan	 door	 intrinsieke	
spierdefecten	(Harris	en	Rivero,	2013).		

Recurrent	 exertional	 rhabdomyolysis	 (RER),	 soms	 ook	 wel	 exertional	 rhabdomyolysis	 syndroom	
genoemd,		is	een	van	de	meest	voorkomende	myopathieën	bij	paarden	(Hunt	et	al.,	2008).	RER	is	een	
chronische	 spierpathologie	 die	 geassocieerd	 wordt	 met	 training.	 Uit	 onderzoek,	 uitgevoerd	 door	
McGowan	in	2002,	is	gebleken	dat	de	manier	van	voeren	een	grote	risicofactor	is	bij	het	uiten	van	de	
klinische	symptomen	van	RER.	Met	name	een	rantsoen	dat	rijk	is	aan	suikers	en	zetmeel	speelt	een	rol	
(McGowan	et	al.,	2002).	Een	hoog	gehalte	aan	deze	niet-structurele	koolhydraten	wordt	gelinkt	aan	
exciteerbaarheid,	dit	is	een	sterkte	trigger	voor	het	optreden	van	klinische	symptomen	(Valberg	et	al.,	
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1999).	De	meeste	krachtvoeders	bevatten	granen	en	zijn	zodoende	zeer	rijk	aan	zetmeel	en	suikers,	
terwijl	vetten	en	eiwitten	in	mindere	mate	aanwezig	zijn.	Dergelijke	krachtvoeders	veroorzaken	mede	
het	ontstaan	van	de	 symptomen	bij	 recurrent	exertional	 rhabdomyolysis,	waarbij	de	paarden	onder	
andere	spierkrampen,	spierstijfheid	en	myoglobinurie	vertonen	(Secombe	en	Lester,	2012).		

PSSM	is	net	als	RER	een	aangeboren	spierafwijking.	Er	is	een	accumulatie	van	abnormaal	glycogeen	in	
de	 spieren,	 die	 niet	 wordt	 veroorzaakt	 door	 een	 verlaagd	 verbruik	 maar	 eerder	 door	 abnormale	
synthese	(Valberg	et	al.,	1999).	Deze	chronische	spierpathologie	bestaat	in	drie	verschillende	varianten.	
PSSM	type	1	betreft	een	mutatie	aan	het	glycogeen-synthase	1	gen	(GYS1-gen),	terwijl	van	PSSM	type	
2	nog	geen	genetische	oorzaak	bekend	is.	Het	derde	type	PSSM	wordt	veroorzaakt	door	een	mutatie	in	
het	 ryanodine-receptor	 1	 gen	 (RYR1-gen),	welke	 een	 catastrofale	 afloop	 kan	 hebben	 (McCue	 et	 al.,	
2009b;	Valberg	et	al.,	2011).	Diëtaire	maatregelen	kunnen	genomen	worden	om	de	symptomen	bij	deze	
paarden	te	verminderen	(Ribeiro	et	al.,	2004).		

Het	 is	 dus	 duidelijk	 dat	 voeding	 een	 essentiële	 rol	 speelt	 in	 het	 metabolisme	 van	 het	 paard,	 met	
bijzonder	 in	 het	 metabolisme	 van	 de	 spieren.	 De	 manier	 waarop	 het	 rantsoen	 van	 een	 paard	 kan	
bijdragen	 aan	 dit	 proces	 is	 een	 belangrijk	 punt.	 In	 deze	 literatuurstudie	 staan	 er	 een	 aantal	
doelstellingen	 centraal.	 De	 focus	 ligt	 hierbij	 op	 de	 voeding	 van	 het	 paard.	 De	 risicofactoren	 die	
meespelen	in	het	ontwikkelen	van	een	spierpathologie,	zijnde	EMS,	vitamine	E/selenium-deficiëntie	en	
elektrolyten-imbalans,	worden	bondig	omschreven	worden,	met	de	nadruk	op	het	voorkomen	van	deze	
risicofactoren.	Daarnaast	zal	er	voor	verschillende	gekende	chronische	spierpathologieën,	zijnde	PSSM	
en	RER,	uiteengezet	worden	op	welke	manier	het	dieet	bijdraagt	tot	de	pathologie.	Het	doel	hierbij	is	
zowel	het	veroorzaken,	het	behandelen,	als	het	voorkomen	van	de	pathologie	volledig	te	beschrijven.	
Er	wordt	getracht	zoveel	mogelijk	tot	een	eenduidige	conclusie	te	komen	voor	elke	pathologie.		Daarbij	
zal	ook	het	management	besproken	worden,	zodat	het	uiteindelijk	praktisch	toepasbaar	zal	zijn.		
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2. ALGEMENE	SPIERFYSIOLOGIE	

2.1 ANATOMIE	EN	WERKING	VAN	DE	SPIEREN	
De	spieren	representeren	ongeveer	40%	van	het	lichaamsgewicht	van	een	volwassen	dier.	Zoogdieren	
hebben	 verschillende	 soorten	 spierweefsel.	 De	 skeletspieren,	 die	 zorgen	 voor	 de	 beweging,	 zijn	
dwarsgestreepte	spieren.	Deze	bestaan	uit	evenwijdig	gerangschikte,	meerkernige	spiercellen	met	een	
snelle,	 krachtige	wilsafhankelijke	 contractie.	Het	hart	 bevat	ook	dwarsgestreepte	 spiercellen,	 echter	
werken	 deze	 autonoom.	 Gladde	 spieren	 bevatten	 spoelvormige	 cellen	 zonder	 dwarse	 streping.	 De	
contractie	is	langzaam	en	autonoom	gemedieerd.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	slokdarm	(Sjaastad	et	al.,	
2010).	

De	 twee	 belangrijkste	 kenmerken	 van	 skeletspieren	 zijn	 	 (1)	 de	 lengte	 van	 de	 spiervezels	 en	 (2)	 de	
fysiologische	dwarsdoorsnede	van	de	spier.	De	lengte	van	de	spiervezels,	die	varieert	tussen	de	1	mm	
en	 30	 cm,	 bepaalt	 hoever	 de	 spier	 kan	 verkorten.	 De	 fysiologische	 dwarsdoorsnede	 van	 de	 spier,	
variërend	van	10-100	µm,	bepaalt	de	piek	van	de	spierkracht	(Junqueira	en	Carneiro,	2007;	Lieber	et	
al.,	2017).	De	spiercellen	worden	embryologisch	aangelegd	vanuit	het	mesoderm.	Wanneer	een	spiercel	
met	 zijn	 organellen,	 zoals	 het	 sarcolemma	 en	 het	 endoplasmatisch	 reticulum	 aangelegd	 is,	 zal	 de	
spiercel	niet	verder	meer	groeien.	Het	verhogen	van	het	aantal	myofibrillen	en	het	toenemen	van	de	
omvang	van	spiercellen	wordt	hypertrofie	genoemd.	Het	 toenemen	 in	aantal	 spiercellen,	met	name	
hyperplasie,	komt	enkel	in	geringe	mate	voor	bij	skeletspierweefsel.	Wanneer	een	spier	langdurig	niet	
gebruikt	wordt,	treedt	er	atrofie	op	door	de	afname	van	het	aantal	myofibrillen	(Junqueira	en	Carneiro,	
2007)	

Spiervezels	 bestaan	 uit	 actine-	 en	
myosinefilamenten.	 Tijdens	de	 interactie	
tussen	deze	twee	eiwitten	verkorten	zij	de	
spiercel	en	oefenen	zij	een	kracht	uit	op	
de	uiteinden.	Op	microscopisch	niveau	is	
een	 dwarse	 bandering	 te	 zien	 (zie	
afbeelding	 1).	 De	 donkergekleurde	 A-
banden	worden	afgewisseld	met	 lichtere	
I-banden.	 Dit	 heeft	 te	 maken	 met	
polarisatie.	In	het	midden	van	de	I-band	is	
een	 donkerkleurende	 Z-lijn	 te	 zien.	 Het	
deel	van	de	myofibril	tussen	twee	Z-lijnen	
noemt	men	 een	 sarcomeer.	 De	 donkere	

A-band	 bestaat	 uit	 een	 opeenstapeling	 van	 een	 groot	 aantal	 dikke	 myosinefilamenten,	 die	 aan	 de	
uiteinden	gedeeltelijk	overlappen	met	dunne	actine-filamenten.	Het	centrale	deel	van	de	A-band,	de	H-
band,	bevat	een	deel	van	de	myosinefilamenten	dat	niet	door	de	actinefilamenten	wordt	overlapt.	De	
Z-lijn	is	het	andere	uiteinde	van	de	actinefilamenten.	Bij	een	contractie	schuiven	de	actinefilamenten	
aan	weerszijden	van	de	A-band	naar	het	midden	van	deze	A-band	toe,	zodat	de	afstand	tussen	de	Z-
lijnen	kleiner	wordt.	De	I-band	wordt	hierbij	smaller	en	de	H-band	verdwijnt	volledig.	In	de	Z-lijn	zorgen	
desmine	 en	 vimentine	 voor	 de	 cohesie	 van	 aangrenzende	 sarcomeren.	 Het	 alfa-actine	 in	 de	 Z-lijn	
verankert	het	actinefilament	(Junqueira	en	Carneiro,	2007;	Kluwer,	2013).		

Myosine	en	actine	vormen	meer	dan	50%	van	de	eiwitmassa	van	de	skeletspiercel.	De	hydrolyse	van	
ATP,	wat	 zorgt	 voor	 energie,	 vindt	 plaats	 ter	 hoogte	 van	 het	 eiwit	myosine.	 Het	 bevat	 uitstekende	
myosinekoppen	die	de	bindingplaats	vormen	met	het	actinefilament.	In	gerelaxeerde	spieren	zijn	deze	

AFBEELDING	1:	OPBOUW	VAN	EEN	SPIERCEL	
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myosinekoppen	teruggeslagen	ten	opzichte	van	het	actinefilament	(Fusi	et	al.,	2015.)	Het	belangrijkste	
enzym	 in	 myosine	 is	 het	 creatinekinase.	 Dit	 katalyseert	 de	 overdracht	 van	 een	 fosfaatgroep	 van	
fosfocreatine	 naar	 ADP	 waardoor	 ATP	 geleverd	 wordt,	 dat	 nodig	 is	 voor	 de	 spiercontractie.	 In	
rusttoestand	overlappen	myosine-	en	actinefilamenten	elkaar	gedeeltelijk.	Bij	een	contractie	schuiven	
de	myosinefilamenten	tussen	de	actinefilamenten	waardoor	de	spiercel	verkort.	In	de	rustende	spier	
wordt	 de	 bindingsplaats	 tussen	 myosine	 en	 actine	 geblokkeerd	 door	 het	 troponine-
tropomyosinecomplex	op	het	actinefilament.	Als	calcium-ionen	binden	op	een	van	de	eenheden	van	
het	troponine,	wordt	ATP	gesplitst.	De	myosinekop,	plus	het	aangrenzende	staafvormige	deel	van	het	
myosine	wordt	omgebogen	en	het	actinefilament	wordt	langs	het	myosine	getrokken.	Als	myosine	een	
nieuwe	ATP-molecule	bindt,	wordt	de	verbinding	verbroken	en	kan	de	cyclus	worden	herhaald.	Als	er	
geen	nieuw	ATP	beschikbaar	is,	zoals	bij	lijkstijfheid,	blijft	het	actine-myosinecomplex	geblokkeerd	en	
dus	gecontraheerd	(Fusi	et	al.,	2015;	Junqueira	en	Carneiro,	2007;	Sun	et	al.,	2006).	

Elke	spiervezel	is	omgeven	door	een	dunne	laag	van	bindweefsel	dat	het	endomysium	wordt	genoemd.	
Groepjes	 van	 spiervezels	 zijn	 opnieuw	 omgeven	 door	 een	 laag	 bindweefsel,	 het	 perimysium.	 Een	
volledige	spier	bestaat	uit	verschillende	groepjes	van	spiervezels	die	in	het	geheel	nog	eens	omgeven	
worden	door	het	epimysium.	Dit	bindweefsel	verlengt	in	pezen	aan	het	einde	van	de	spieren	(Turrina	
et	al.,	2013).		Doordat	pezen	verbonden	zijn	met	bot,	zal	bij	een	contractie	van	de	spier	een	beweging	
van	 een	 gewricht	 geïnitieerd	 worden	 (Junqueira	 en	 Carneiro,	 2007;	 Sjaastad	 et	 al.,	 2010).	 Het	
bindweefsel	heeft	dus	niet	alleen	de	functie	om	de	vorm	van	de	spier	te	behouden,	maar	het	is	ook	zeer	
belangrijk	voor	het	overbrengen	van	de	spierkrachten.	Spierkracht	wordt	niet	enkel	bepaald	door	de	
anatomische	 structuur,	 maar	 ook	 door	 de	 hoek	 waarmee	 de	 spiervezels	 aan	 het	 bindweefsel	 zijn	
bevestigd	en	de	relatie	tot	het	epimysium	en	de	diepe	fascia	(Turrina	et	al.,	2013).	De	celmembranen	
van	de	skeletspiervezels	hebben	dunne,	tubulaire	invaginaties	transversaal	op	de	vezels.	Deze	T-tubuli	
zijn	vertakt	en	omgeven	elke	myofibril	aan	beide	zijden	van	de	Z-lijn.	De	T-tubuli	zijn	verantwoordelijk	
voor	het	doorgeven	van	het	actiepotentiaal	vanaf	de	oppervlakte	tot	in	het	centrale	deel	van	de	spiercel	
(Junqueira	en	Carneiro,	2007;	Sjaastad	et	al.,	2010).		

Spiercontracties	 worden	 geïnitieerd	 door	 actiepotentialen.	 Deze	 actiepotentialen	 resulteren	 in	 een	
verhoging	van	de	calciumconcentratie	 in	de	spiercellen.	De	actiepotentialen	zorgen	voor	een	snelle,	
maar	 korte	 contractie	 van	 de	 dwarsgestreepte	 spieren	 (Sjaastad	 et	 al.,	 2010).	 De	 dwarsgestreepte	
spieren	werken	nauw	samen	met	het	zenuwstelsel,	waarbij	ze	worden	aangestuurd	door	een	vrijwillig	
afferent	signaal	vanuit	de	zenuwbundels.	Elke	spiervezel	wordt	individueel	aangestuurd	door	een	tak	
van	een	axon	die	afkomstig	is	van	een	alfa-motorneuron	in	het	ruggenmerg	(Hughes	et	al.,	2006).	Dit	
motorneuron	en	alle	spiervezels	die	deze	aanstuurt	vormen	een	motorunit,	dat	de	functionele	eenheid	
van	een	spier	vormt.	Alfa-motorneuronen	verschillen	in	grootte	en	prikkelbaarheid.	De	cellichamen	in	
het	 ruggenmerg	 bepalen	 welke	 vezels	 in	 een	 spier	 geactiveerd	 worden	 gedurende	 een	 beweging.	
Kleinere	 motorneuronen	 innerveren	 een	 klein	 aantal	 spiervezels.	 Hierdoor	 worden	 deze	 sneller	
geactiveerd	 en	werken	 zij	mee	 aan	 de	 kleinere	 bewegingen	 zoals	 lopen	 en	 balans	 houden.	Grotere	
motorneuronen,	die	moeilijker	geactiveerd	worden,	 innerveren	een	groter	aantal	spiervezels,	en	zijn	
dus	een	grotere	functionele	eenheid.	Deze	motorneuronen	worden	ingezet	wanneer	grote	contracties	
nodig	zijn	(Greig	en	Jones,	2016).		

De	plaats	waar	een	axon	verbinding	maakt	met	een	spier	wordt	een	neuromusculaire	junctie	genoemd.	
De	 neuromusculaire	 junctie	 bevindt	 zich	 ongeveer	 in	 het	midden	 van	 een	 spiercel.	 Het	 is	 een	 zeer	
complexe	structuur	die	uit	drie	delen	bestaat:	(1)	het	presynaptisch	zenuwuiteinde	dat	omgeven	wordt	
door	 een	 Schwanncel,	 (2)	 de	 synaptische	 lamina	basalis	 dat	 de	 synaptische	 spleet	 bedekt	 en	 (3)	 de	
gespecialiseerde	postsynaptisch	membraan	van	de	spier	(Hughes	et	al.,	2006).	Het	postsynaptisch	deel	
wordt	 ook	 de	 motorische	 eindplaat	 genoemd.	 De	 synaptische	 spleet	 verdeelt	 de	 junctie	 in	 een	
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presynaptisch	deel	en	een	postsynaptisch	deel	(Sjaastad	et	al.,	2010).	De	synapsen	zijn	excitatorische	
chemische	 synapsen.	 Bij	 een	 neuromusculaire	 junctie	 geeft	 een	 presynaptisch	 signaal	 altijd	 een	
actiepotentiaal	in	de	post-synaptische	cel.	Het	einde	van	het	axon	in	het	presynaptisch	deel	bevat	een	
groot	 aantal	 vesikels	 die	 de	 neurotransmitter	 acetylcholine	 bevat.	Wanneer	 een	 actiepotentiaal	 het	
einde	van	het	axon	bereikt	gaan	de	calcium-kanalen	open.	Dit	resulteert	in	een	influx	van	calcium,	dat	
zorgt	voor	het	uitstorten	van	acetylcholine	in	de	synaptische	spleet.	Het	acetylcholine	diffundeert	door	
de	 synaptische	 spleet	 en	 bindt	 op	 specifieke	 receptoren	 van	 ionenkanalen	 op	 de	 postsynaptische	
membraan.	 Dit	 resulteert	 in	 een	 grote	 influx	 van	 natrium	 en	 een	 kleine	 efflux	 van	 kalium.	Door	 de	
veranderende	 gradiënt	 zal	 de	 motorische	 eindplaat	 depolariseren,	 Deze	 depolarisatie	 wordt	
doorgegeven	 aan	 de	 spiercellen	 waardoor	 er	 een	 actiepotentiaal	 ontstaat.	 Dit	 resulteert	 in	 een	
contractie	van	de	spiervezel.	De	depolarisatie	blijft	duren	zolang	het	acetylcholine	gebonden	blijft.	Dit	
is	maar	enkele	milliseconden	doordat	het	acetylcholinesterase	het	acetylcholine	hydrolyseert	in	acetaat	
en	choline.	Het	choline	diffundeert	terug	naar	het	presynaptische	deel	van	de	junctie	waar	het	opnieuw	
tot	acetylcholine	wordt	omgevormd	(Hughes	et	al.,	2006;	Sjaastad	et	al.,	2010)		

2.2 FACTOREN	BELANGRIJK	VOOR	DE	WERKING	VAN	DE	SPIEREN	
Een	spiercel	kan	zeer	snel	zijn	energiemetabolisme	aanpassen.	Er	is	een	verschil	tussen	een	anaeroob	
metabolisme	en	een	aeroob	metabolisme	(zie	afbeelding	2	(Marieb	en	Hoehn,	2015)).		

2.2.1 ATP	EN	CREATINEFOSFAAT	
Zoals	 eerder	 gezegd	 is	 ATP	
belangrijk	voor	de	contractie	van	
de	 spieren.	 De	 energiebehoefte	
stijgt	 in	 proportie	 met	 de	
intensiteit	 van	 de	 training.	 De	
energietoevoer	 is	 vaak	 de	
limiterende	 factor	 voor	
performance.	 Gedurende	 zware	
training	wordt	ATP	geleverd	door	
anaerobe	 processen.	 De	
eindproducten	 die	 hierbij	
vrijkomen,	 kunnen	 de	 cellulaire	
homeostase	 en	 spiercontractie	
beïnvloeden.	 Tijdens	 zware	
inspanning	wordt	de	maximale	zuurstofopname	bereikt.	De	anaerobe	processen	kunnen	maar	voor	1-2	
minuten	ATP	leveren.	Deze	processen	kunnen	verlengd	worden	door	training	waardoor	er	een	langere	
periode	van	zware	inspanning	geleverd	kan	worden.	De	capaciteit	van	de	anaerobe	processen	wordt	
bepaald	 door	 de	 reserves	 aan	 fosfaat	 en	 door	 de	 maximale	 hoeveelheid	 lactaat	 dat	 kan	 worden	
geproduceerd.	Tijdens	de	inspanning	worden	er	naast	lactaat	ook	evenveel	H+-ionen	gevormd.	Een	klein	
deel	van	deze	H+-ionen	komen	vrij	in	het	cytosol	waar	ze	zorgen	voor	een	pH-daling	in	de	spiercel.	Deze	
pH-daling	zorgt	voor	biochemische	en	fysiologische	interferentie	en	wordt	daardoor	beschouwd	als	een	
factor	voor	spiervermoeidheid	(Sahlin,	2014).	Spiervermoeidheid	wordt	omschreven	als	een	verlies	van	
kracht	 na	 contractie.	 Naast	 de	 pH-daling	 zijn	 er	 meerdere	 factoren	 die	 kunnen	 zorgen	 voor	
spiervermoeidheid	(Kent-Braun	et	al.,	2012).	Deze	factoren	zijn	onder	andere	(1)	verstoringen	in	het	
metabolisme	van	de	spieren,	(2)	uitputting	van	de	glycogeenreserve	en	(3)	spierschade	(Green,	1997).		

Het	aerobe	metabolisme	uit	zich	in	de	oxidatieve	fosforylatie.	Oxidatieve	fosforylatie	van	ADP	naar	ATP	
in	de	mitochondriën	heeft	zuurstoftoevoer	nodig,	dat	aangevoerd	wordt	door	rode	bloedcellen.	Naast	

AFBEELDING	2:	GLYCOLYSE		
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zuurstof	zijn	vetzuren	en	glucose	de	belangrijkste	substraten	voor	de	ATP-productie.	Het	overschot	aan	
deze	substraten	wordt	in	rustperiodes	gebruikt	om	creatinefosfaat	te	produceren	door	fosforylatie	van	
creatine.	 Die	 reactie	 wordt	 gekatalyseerd	 door	 creatinekinase.	 Als	 creatine	 en	 fosfor	 ontbonden	
worden,	komt	er	net	zoveel	energie	vrij	als	bij	de	degradatie	van	ATP	naar	ADP	(Sjaastad	et	al.,	2010).	
Creatinefosfaat	is	de	belangrijkste	bron	van	energietoevoer	om	weer	ATP	te	vormen		(Votion,	2014).		
Creatinekinase	bewerkstelligt	zowel	de	fosforylatie	van	creatinefosfaat	als	de	omzetting	van	ADP	naar	
ATP.		In	een	rustende	spier	is	de	concentratie	creatinefosfaat	vijfmaal	hoger	dan	de	concentratie	ATP.	
Als	het	ATP	is	opgebruikt,	wordt	het	creatinefosfaat	gesplitst	zodat	ADP	weer	omgezet	kan	worden	naar	
ATP.	Bij	een	contractie	wordt	door	dit	systeem	een	tekort	aan	ATP	opgevangen.	Doordat	creatinefosfaat	
een	kleinere	molecule	is,	verspreidt	het	snel	naar	de	plaats	in	de	cel	waar	energie	nodig	is	(Sjaastad	et	
al.,	 2010).	 Het	 systeem	 van	 creatinefosfaat	 kan	 de	 energietoevoer	 maar	 voor	 enkele	 seconden	
verlengen.	Daarna	is	de	spier	aangewezen	op	andere	energiebronnen	(Votion,	2014).		

2.2.2 GLYCOGEEN	EN	GLUCOSE	
Glycogeen	wordt	door	de	rustende	spier	uit	glucose	geproduceerd.	Als	de	spier	begint	te	werken,	wordt	
het	 glycogeen	 afgebroken.	 Op	 dat	 moment	 wordt	 glucose-1-fosfaat	 vrijgesteld.	 Dit	 wordt	 daarna	
omgezet	 tot	 glucose-6-fosfaat	 en	 gebruikt	 voor	 ATP-productie	 in	 de	 cellen.	 Hiervoor	 is	 een	GLUT4-
transporter	nodig.	De	translocatie	van	deze	GLUT4-transporter	 is	de	limiterende	stap	(Votion,	2014).	
Het	initiële	ATP	en	creatinefosfaat	zal	de	spier	voor	8-10	seconden	kunnen	laten	contraheren.	Voordat	
deze	energiebron	is	opgebruikt,	wordt	het	glycogeen	terug	omgezet	naar	glucose.	Glucose	wordt	dan	
gebruikt	om	ATP	te	produceren.	Glycogeenreserves	kunnen	tot	2	uur	lang	gebruikt	worden	(Sjaastad	et	
al.,	2010).	Een	spier	bevat	300	tot	650	µmol/g	droog	gewicht	spier	glycogeen.	Dit	is	afhankelijk	van	het	
trainingsniveau,	het	dieet	en	de	spier	zelf	(Votion,	2014).		

Uit	 iedere	 glucosemolecule	 worden	 30	 ATP-moleculen	 geproduceerd.	 Dit	 proces	 is	 afhankelijk	 van	
zuurstof.	Een	proces	dat	niet	afhankelijk	van	zuurstof	is,	is	het	omzetten	naar	pyruvaat	vanuit	glycogeen,	
waarbij	 3	 ATP-molecules	 worden	 geproduceerd.	 De	 anaerobe	 glycolyse	 kan	 maximaal	 1	 minuut	
aanhouden,	daarna	zal	de	spier	snel	vermoeid	worden.	Het	merendeel	van	het	pyruvaat	wordt	in	een	
anaeroob	milieu	omgezet	naar	lactaat	(Sjaastad	et	al.,	2010).	Een	deel	van	het	gevormde	lactaat	wordt	
samen	met	 de	 H+-ionen	 naar	 het	 extracellulaire	 vocht	 getransporteerd	 waardoor	 de	 daling	 van	 de	
intracellulaire	zuurtegraad	beperkt	blijft	en	glycolyse	door	kan	gaan.	De	efflux	van	lactaat	is	afhankelijk	
van	de	bloedstroom,	de	hoeveelheid	beschikbare	transporters,	de	extracellulaire	buffercapaciteit	en	de	
extracellulaire	 lactaatconcentratie.	 Hoe	 meer	 efflux	 van	 lactaat,	 hoe	 beter	 de	 glycolytische	 ATP-
productie	zal	doorgaan	(Sahlin,	2014).		

2.2.3 VETZUREN	
Oxidatie	van	vluchtige	vetzuren	in	de	mitochondriale	matrix	is	een	belangrijke	bron	van	energie	in	de	
spieren,	 zeker	wanneer	 de	 vraag	 naar	 energie	 de	 toevoer	 vanuit	 de	 glycolyse	 overschrijdt	 zoals	 bij	
langdurig	werk.	De	vluchtige	vetzuren	worden	vrijgesteld	uit	vetweefsel	door	catecholamines	en	via	het	
bloed	 aangevoerd	 naar	 de	 spiercellen	 (Liang	 en	Nishino,	 2010;	 Sjaastad	 et	 al.,	 2010;	 Votion,	 2014).	
Spieren	 bevatten	 ter	 hoogte	 van	 de	 buitenste	 membraan	 lipoproteïne	 lipase	 dat	 instaat	 voor	 het	
vrijstellen	van	de	vluchtige	vetzuren	(NEFA’s)	uit	het	VLDL,	de	vorm	waarin	de	vluchtige	vetzuren	in	het	
bloed	aanwezig	zijn.	De	NEFA’s	gaan	de	spiercel	binnen	door	middel	van	specifieke	transporters.	Het	
glycerol	wat	vrijkomt	bij	de	hydrolyse	van	VLDL	wordt	omgezet	naar	glycerol-3-fosfaat	en	wordt	gebruikt	
in	de	glycolytische	pathway	(Votion,	2014)	
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2.2.4 NADH	EN	FADH2	 	
Het	katabolisme	van	koolhydraten,	eiwitten	en	vetten	produceert	NADH	+	H+	en	FADH2.	Deze	moleculen	
worden	 in	 de	 mitochondriën	 geoxideerd	 waardoor	 er	 ATP	 geproduceerd	 wordt.	 Er	 zijn	 specifieke	
transporters	die	het	NADH	vanuit	het	cytosol	naar	de	mitochondriale	matrix	transporteren.	Vanuit	de	
glycolyse	is	het	de	anaerobe	pathoway	die	NADH	+	H+	produceert	uit	lactaat	door	lactaatdehydrogenase		
(Votion,	2014).		

Bij	 de	 b-oxidatie	 wordt	 Acyl-CoA	 geproduceerd.	 Bij	 de	 productie	 hiervan	 wordt	 FAD	 en	 NAD+	
gereduceerd.	De	NADH	+	H+	en	 FADH	worden	hierna	onmiddellijk	 in	 het	 elektronentransfersysteem	
ingebracht	met	productie	van	ATP.	Bij	de	productie	van	Acyl-CoA	worden	twee	acetyl-CoA	moleculen	
gevormd.	Deze	moleculen	worden	ingebracht	in	de	Krebscyclus	(Votion,	2014)	.		

De	Krebscyclus	is	de	belangrijkste	metabolisatie	voor	het	oxidatieve	metabolisme	van	glucose,	vluchtige	
vetzuren	en	aminozuren.	Dit	mitochondriaal	proces	produceert	oxaalacetaat,	dat	gebruikt	wordt	om	de	
cyclus	te	herhalen.	De	oxidanten	die	gebruikt	worden	zijn	NAD+,	FAD	en	guanosine	5-difosfaat/ADP.	Elke	
acetyl-CoA	die	de	krebscyclus	in	gaat,	resulteert	in	drie	NADH+	+	H+,	een	FADH2	en	een	ATP.	Het	NADH	
en	FADH2	worden	ook	geoxideerd	tot	ATP	(Votion,	2014).		
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3. SPIERPATHOLOGIE	ZONDER	INTRINSIEK	SPIERDEFECT	
Paarden	die	last	hebben	van	spierpathologieën	kunnen	ruwweg	opgedeeld	worden	in	twee	groepen.	
De	 eerste	 groep	 zijn	 paarden	 met	 niet-intrinsieke	 spierproblemen.	 Deze	 paarden	 hebben	 geen	
structureel	probleem	in	de	spieren	zelf.	De	tweede	groep	heeft	een	primair	probleem	in	de	spieren.	
Deze	pathologieën	worden	daarom	vaak	chronisch	genoemd.		

Er	 zijn	 verschillende	 redenen	 waarom	 paarden	 zonder	 intrinstiek	 defect	 spierpathologie	 kunnen	
ontwikkelen.	 Het	 equine	 metabool	 syndroom	 kan,	 door	 de	 combinatie	 van	 insulineresistentie	 en	
obesitas,	 leiden	 tot	 verminderde	performance	met	als	gevolg	 spierpathologie	 (Morgan	et	al.,	2015).	
Andere	belangrijke	factoren	zijn	(1)	zware	training	na	een	periode	van	overvoedering	en	weinig	training,	
(2)	elektrolietenimbalans,	(3)	te	weinig	opname	van	vezel	en	een	te	hoge	opname	aan	niet-structurele	
koolhydraten,	en	(4)	onvoldoende	opname	van	selenium	en	vitamine	E	(Harris	en	Rivero,	2013).		

3.1 HET	EQUINE	METABOOL	SYNDROOM	
Het	equine	metabool	 syndroom	wordt	 gedefinieerd	 als	 een	uiting	 van	een	 fenotype	dat	bestaat	uit	
obesitas,	 insulineresistentie	en	laminitis.	Obesitas	op	zichzelf	betekent	niet	dat	het	paard	EMS	heeft,	
maar	 de	 combinatie	 met	 insulineresistentie	 en	 laminitis	 is	 vereist	 om	 het	 het	 equine	 metabool	
syndroom	 te	noemen	 (Morgan	et	 al.,	 2015).	Het	equine	metabool	 syndroom	 is	 een	aandoening	die	
bestaat	uit	verschillende	componenten:	(1)	ontregeling	van	insulinemetabolisme,	(2)	hyperleptinaemie,	
(3)	algemene	of	regionale	vetopstapeling	en	(4)	hypertriglyceridaemie.	De	hyperinsulinaemie	die	volgt	
op	de	ontregeling	van	het	insulinemetabolisme	is	belangrijk,	omdat	gevoelige	paarden	hierdoor	sneller	
laminitis	 ontwikkelen	 (Frank	en	Tadros,	 2014;	 Johnson	et	 al.,	 2012).	Volgens	bepaalde	onderzoeken	
hebben	paarden	met	het	equine	metabool	syndroom	ook	gestegen	markers	voor	inflammatie	(Johnson	
et	al.,	2012).		Bepaalde	cytokines,	zoals	IL1,	IL6	en	TNFa,	zijn	gestegen	in	paarden	met	een	verhoogde	
body	 condition	 score	 en	 een	 verhoogd	 vetpercentage.	 Deze	 cytokines	 kunnen	 gemeten	worden	 en	
dienen	daarom	als	markers	voor	inflammatie	(Vick	et	al.,	2007).	Er	moet	hierbij	wel	een	nuance	gemaakt	
worden	omdat	oudere	paarden	leeftijdsgerelateerde	gestegen	cytokines	kunnen	hebben	(Adams	et	al.,	
2009).	

Het	is	belangrijk	om	naar	de	aparte	componenten	van	EMS	te	kijken.	Obesitas	is	een	risicofactor	terwijl	
insulineresistentie	 centraal	 staat	 in	 de	 pathofysiologie	 van	 EMS.	 Laminitis	 is	 dan	weer	 het	 klinische	
resultaat	(Morgan	et	al.,	2015).		

3.1.1 OBESITAS		
Om	de	lichaamsconditie	van	een	paard	aan	te	geven	wordt	het	Henneke	systeem	gebruikt,	dat	gepunt	
wordt	van	1	tot	9	en	initieel	ontwikkeld	is	voor	het	gebruik	bij	Quarter	Horses.	Paarden	en	pony’s	die	in	
de	klasse	8	of	9	vallen,	worden	obese	genoemd.	Obesitas	is	de	overmatige	accumulatie	van	vetweefsel	
in	het	lichaam	van	het	paard.	Over	de	prevalentie	van	obesitas	is	nog	veel	discussie.	De	getallen	lopen	
in	verschillende	studies	uiteen	van	1,5%	tot	32%	(Morgan	et	al.,	2015;	Thatcher	et	al.,	2008;	Wyse	et	al.,	
2008).	

3.1.1.1 Oorzaak	en	pathofysiologie	
Obesitas	wordt	veroorzaakt	door	een	disbalans	tussen	de	verbruikte	energie	en	de	energie-opname.	De	
overtollige	energie	wordt	opgeslagen	in	vetweefsel,	dat	zal	vergroten	en	vermeerderen	in	aantal.	De	
laesie	die	optreedt	bij	obesitas	is	hypertrofie	en	hyperplasie	van	het	vetweefsel	(Bray,	2004;	Giles	et	al.,	
2014).		
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Een	nadeel	van	het	gebruik	van	het	Henneke	systeem	is	dat	het	geen	rekening	houdt	met	de	 lokale	
overmatige	vetopstapeling.	Bij	paarden	 is	er	namelijk	een	verband	tussen	regionale	vetopslag	en	de	
risico’s	 van	obesitas.	 Sommige	paarden	en	pony’s	 krijgen	een	normale	BCS	 toegewezen,	maar	deze	
dieren	kunnen	wel	regionale	vetopstapeling	hebben.	De	meest	bekende	is	de	cresty	neck	(Geor,	2008).	
Sommige	 onderzoekers	 suggereren	 dat	 het	 vetweefsel	 in	 de	 cresty	 neck	 actiever	 is	 dan	 vetweefsel	
ergens	 anders	 en	 dus	 meer	 pro-inflammatoire	 cytokines	 produceert	 en	 inflammatie	 veroorzaakt		
(Morgan	et	al.,	2015).			

De	body	condition	score	verandert	per	seizoen,	vooral	bij	paarden	die	in	het	wild	leven.	Dit	komt	omdat	
het	een	adaptief	mechanisme	is.	In	de	zomer	wordt	de	body	condition	score	hoger,	zodat	er	in	de	winter	
meer	 reserves	 beschikbaar	 zijn	 op	 het	 moment	 dat	 er	 minder	 voedsel	 is.	 Dit	 mechanisme	 wordt	
geregeld	door	de	verandering	in	daglengte	(Dugdale	et	al.,	2011).	Doordat	gedomesticeerde	paarden	
het	hele	jaar	door	toegang	hebben	tot	kwalitatief	goed	ruwvoer	en	daarnaast	vaak	krachtvoer	krijgen,	
wordt	de	verandering	in	gewicht	niet	zo	sterk	waargenomen	als	bij	wilde	paarden	(Johnson	et	al.,	2004;	
McGregor-Argo,	2009).		

Obesitas	is	een	pathologische	aandoening	die	geassocieerd	wordt	met	veranderde	adipokine-productie	
en	insulineresistentie.	Adipocyten	bereiken	op	een	gegeven	moment	hun	maximale	opslagcapaciteit.	
Dit	 leidt	 tot	 het	 falen	 van	 zuurstof-	 en	 energielevering.	 Ook	 het	 endotheel	 van	 bloedvaten	 in	 het	
vetweefsel	kan	onreactief	worden	door	nitraatoxide-geinduceerde	vasodilatatie,	wat	verder	bedraagt	
aan	de	hypoxie.	Hypoxie	leidt	tot	een	gedaalde	mitochondriale	functie	en	stimulatie	van	de	hypoxie-
geïnduceerde	 genen	 die	 inflammatie	 initiëren.	 Gestreste	 en	 genecrotiseerde	 adipocyten	 stellen	
cytokines	 vrij,	waardoor	 onder	 andere	macrofagen	worden	 aangetrokken	 (Frank	 and	 Tadros,	 2014).	
Deze	cytokines	veroorzaken	een	laaggradige	chronische	inflammatie	in	het	lichaam	van	het	paard.	Deze	
cytokines,	 zijnde	 IL-6	 en	 TNFa,	 worden	 gebruikt	 als	markers	 voor	 inflammatie	 (Trayhurn	 en	Wood,	
2004).	 In	 bepaalde	 onderzoeken	 wordt	 er	 gehypothetiseerd	 dat	 de	 inflammatie	 veroorzaakt	 door	
obesitas	ook	inflammatie	in	skeletspieren	veroorzaakt.	Toch	kan	dit	meestal	niet	bewezen	worden	met	
bloedonderzoeken	bij	verschillende	groepen	paarden	(Banse	et	al.,	2016).		

3.1.2 INSULINERESISTENTIE	
3.1.2.1 Fysiologie	

Het	hormoon	insuline	wordt	gesecreteerd	door	de	pancreas.	De	stimulans	hiervoor	is	een	stijging	van	
glucose	 in	 het	 bloed,	 door	 opname	 van	 koolhydraten	 (Sjaastad	 et	 al.,	 2010).	 Insuline	 zorgt	 voor	 de	
opname	 van	 glucose	 door	 weefsels	 wanneer	 dit	 in	 de	 bloedbaan	 beschikbaar	 is.	 De	 lever,	 de	
skeletspieren	 en	 vetweefsel	 zijn	 de	 grootste	 gebruikers	 van	 insuline-gemedieerde	 glucose	 opname	
(Frank,	2006).	Een	andere	manier	van	insuline-vrijstelling	is	door	het	gastric	inhibitory	peptide	(GIP).	Dit	
hormoon	wordt	 vrijgesteld	 op	 het	moment	 dat	 voedsel	 de	 dunne	darm	betreedt.	GIP	wordt	 via	 de	
circulatie	 tot	 in	de	pancreas	getransporteerd,	welke	 insuline	zal	vrijstellen	door	stimulatie	van	de	b-
cellen.	Dit	 gebeurt	dus	 voordat	er	 glucose	 is	opgenomen	 in	de	bloedbaan.	Dit	 verklaart	waarom	de	
insulinerespons	 groter	 is	 bij	 het	 oraal	 toedienen	 van	 glucose	 dan	 wanneer	 het	 intraveneus	 wordt	
toegediend	(Sjaastad	et	al.,	2010;	Yabe	en	Seino,	2011).		

Eenmaal	dat	het	glucose	opgenomen	is	in	de	bloedbaan,	wordt	het	verspreid	in	het	lichaam.	Glucose-
opname	in	skeletspieren	gebeurt	door	gefaciliteerde	diffusie,	afhankelijk	van	de	aanwezigheid	van	de	
GLUT4-receptoren	en	van	een	inwaartse	diffusiegradiënt	voor	glucose.	Gedurende	rustperiodes	wordt	
de	 glucose-opname	 gelimiteerd	 doordat	 de	GLUT1-receptor	 expressie	 relatief	 laag	 is	 en	 de	GLUT4-
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receptor	intracellulair	gestockeerd	zit.	Op	dat	moment	neemt	de	GLUT4-receptor	dus	geen	glucose	op	
(Holmes	 en	 Dohm,	 2004;	 Richter	 en	 Hargreaves,	 2013;	 Ryder	 et	 al.,	 2001).	 Om	 glucose	 te	 kunnen	
opnemen	 moet	 er	 een	 translocatie	 plaatsvinden	 van	 deze	 GLUT4-receptoren.	 Deze	 translocatie	 is	
afhankelijk	van	twee	processen.	Het	belangrijkste	proces	is	insuline-gemedieerd.	De	verplaatsing	van	de	
GLUT4-vesikels	 naar	 het	 plasmamembraan	 wordt	 geïnitieerd	 door	 de	 binding	 van	 insuline	 aan	 zijn	
receptor.	 Deze	 binding	 wordt	 gevolgd	 door	 een	 intracellulaire	 cascade	 waardoor	 de	 receptor	
gefosforyleerd	wordt	en	vervolgens	getransloceerd	wordt	(Holmes	en	Dohm,	2004;	Ryder	et	al.,	2001).		
Het	andere	proces	wordt	geïnitieerd	door	spieractiviteit.	Regelmatige	activiteit	van	de	spieren	verhoogt	
de	gevoeligheid	voor	insuline	en	daarmee	een	verhoogde	insuline-gevoelige	glucose	opname.	Dit	komt	
omdat	 de	 GLUT4-receptor	 wordt	 getransloceerd	 naar	 een	 plek	 waar	 het	 glucose	 opgenomen	 kan	
worden	(Pratt	et	al.,	2006).		

3.1.2.2 Oorzaak	en	pathofysiologie		
Insulineresistentie	refereert	naar	het	falen	van	de	reactie	van	de	insuline-gevoelige	weefsels	op	insuline	
(Frank,	 2006;	 Frank	 en	 Tadros,	 2014).	 Skeletspieren,	 vetweefsel	 en	 de	 lever	 zijn	 vaak	 als	 eerste	
aangetast.	 Consequenties	 van	 insulineresistentie	 zijn	 onder	 andere	 een	 verminderde	 opname	 van	
glucose	in	deze	weefsels,	verhoogde	glucosesynthese	in	de	lever	door	de	gluconeogenese	en	verhoogde	
lipolyse,	wat	 resulteert	 in	hogere	aantallen	circulerende	vetzuren.	 Insulineresistentie	 is	geassocieerd	
met	een	dysfunctionaliteit	van	de	GLUT4-transporter	die	aanwezig	is	op	de	skeletspieren	en	vetweefsel	
(Frank	en	Tadros,	2014).		

De	aandoening	wordt	gezien	in	paarden	met	pars	intermedia	dysfunctie,	equine	metabool	syndroom,	
obesitas,	 hyperlipidemie,	 diabetes	 mellitus,	 laminitis,	 endotoxinemie,	 granulosa	 cel	 tumoren	 en	
osteochondrose	dissecans	(Gandarillas	et	al.,	2015;	Reed,	2010).	Verhoogde	insulinegevoeligheid	wordt	
juist	gezien	bij	paarden	met	polysaccharide	storage	myopathy	(PSSM)	en	equine	motor	neuron	disease	
(EMND)	(Reed,	2010).		

Paarden	 die	 gemiddelde	 arbeid	 doen,	 hebben	 een	 verhoogde	 GLUT4-expressie	 ter	 hoogte	 van	 de	
spieren,	 waardoor	 glucose	 beter	 wordt	 opgenomen	 (Reed,	 2010).	 Ook	 is	 er	 per	 ras	 een	 verschil.	
Warmbloeden	zijn	minder	gevoelig	aan	een	suikerrijk	dieet	dan	pony’s	en	Andalusiërs	(Bamford	et	al.,	
2014).	 Het	 gebruik	 van	 glucocorticoïden	 heeft	 ook	 een	 effect	 op	 de	 insulinegevoeligheid.	 Het	 anti-
insuline	effect	hiervan	gaat	gepaard	met	hyperglycemie	en	hyperinsulinemie.	Een	verhoogd	gebruik	van	
wordt	geassocieerd	met	insulineresistentie	(Reed,	2010).		

Leptine,	 een	 hormoon	 geproduceerd	 door	 het	 vetweefsel,	 zorgt	 voor	 een	 verzadigd	 gevoel	 na	 de	
maaltijd.	De	concentratie	van	dit	hormoon	is	hoger	bij	obese	en	insulineresistente	paarden	doordat	er	
een	hogere	vetmassa	 is.	Wanneer	er	resistentie	voor	dit	hormoon	 is,	 leidt	dit	 tot	overmatig	eten	en	
obesitas.	Doordat	hyperinsulinemie	en	insulineresistentie	geassocieerd	worden	met	hyperleptinemie,	
kan	 leptine	 gebruikt	 worden	 als	 een	 indirecte	 indicator	 voor	 pathologie	 van	 de	 adipocyten	 en	
insulinedysfunctie.	 Daarnaast	 werkt	 leptine	 ook	 pro-inflammatoir.	 De	 schade	 die	 er	 al	 is	 aan	 het	
endotheel	door	de	glucotoxiciteit	die	direct	door	de	hyperglycemie	wordt	veroorzaakt,	wordt	versterkt	
door	 leptine.	 Er	 wordt	 ook	 gesuggereerd	 dat	 paarden	 met	 obesitas	 een	 adiponectine-deficiëntie	
hebben.	Adiponectine	is	een	hormoon	dat	het	paard	gevoeliger	maakt	voor	insuline.	Het	bindt	op	de	
receptoren	van	insuline.	Het	zorgt	voor	een	verhoging	van	de	oxidatie	van	vetzuren	en	een	verbetering	
van	de	glucosetolerantie.	Het	is	een	anti-inflammatoire	adipokine	en	kan	insulineresistentie,	opgewekt	
door	 cytokines,	 tegenwerken	 (Caselli,	 2014;	 Frank	 en	 Tadros,	 2014).	 Ook	 in	 de	 skeletspieren	 heeft	
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adiponectine	dezelfde	belangrijke	effecten.	Het	zou	zelf	zo	zijn	dat	skeletspieren	adiponectine	kunnen	
produceren.	 Resistentie	 tegen	 dit	 hormoon	 kan	 daarentegen	wel	 optreden	 en	 een	 rol	 spelen	 in	 de	
ontwikkeling	van	obesitas	(Liu	en	Sweeney,	2014).		

Adipocyten	 die	 volgeladen	 zijn	 met	 triglyceriden	 verliezen	 hun	 vermogen	 om	 vetten	 te	 bufferen.	
Hierdoor	wordt	vet	ergens	anders	in	het	lichaam	afgezet	waardoor	lipotoxiciteit	ontstaat.	Dit	draagt	bij	
aan	het	ontstaat	van	insulineresistentie	in	het	vetweefsel	en	in	andere	weefsels.	Vetopstapeling	in	de	
lever,	 spieren,	 pancreas	 en	 andere	 weefsels	 heeft	 een	 negatief	 effect	 op	 het	 insulinemetabolisme.	
Insuline	zorgt	normaal	voor	een	nitraatoxide-gemedieerde	vasodilatatie	in	bepaalde	capillaire	bedden.	
Als	de	insulinegevoeligheid	daalt,	wordt	de	postprandiale	opslag	belemmert	en	dus	ook	het	transport	
naar	 de	 vetdepots	 waardoor	 vetafzet	 op	 ongewenste	 plaatsen	 bevorderd	 wordt.	 Intermediaire	
vetmetabolieten	zoals	diacylglycerol,	 lange	keten	acyl-CoA	en	ceramide	verhogen	stress	 in	de	cel	en	
inflammatie	waardoor	insulineresistentie	ontstaat		(Frank	en	Tadros,	2014).		

3.1.3 LAMINITIS	
Laminitis	 kan	 gezien	 worden	 als	 het	 vasculaire	 gevolg	 van	 EMS.	 Het	 primaire	 probleem	 is	 een	
verandering	 in	 de	 vorm	 en	 functie	 van	 de	 vascularisatie	 van	 de	 hoef.	 Deze	 verandering	 wordt	
geïnduceerd	door	een	hoge	concentratie	 insuline	 in	het	bloed.	Daarnaast	wordt	er	ook	gedacht	dat	
insuline	een	direct	effect	heeft	op	de	epidermale	laag	van	de	hoef	(De	Laat	et	al.,	2013;	Morgan	et	al.,	
2015).	 Als	 het	 ontstaat	 als	 het	 vasculair	 gevolg	 van	 EMS	 wordt	 het	 endocrinopathische	 laminitis	
genoemd.	Obesitas	is	een	belangrijke	risicofactor	voor	het	ontstaan	van	deze	ontsteking	(Johnson	et	al.,	
2004).	Wanneer	EMS	niet	behandeld	wordt,	kunnen	deze	dieren	terugkerende	episodes	van	laminitis	
ontwikkelen.	Daarnaast	zijn	paarden	die	eenmaal	laminitis	hebben	gehad,	nadien	gevoeliger	voor	het	
opnieuw	ontwikkelen	van	laminitis	(Wylie	et	al.,	2013).	Dit	komt	mede	doordat	paarden	met	EMS	een	
lange	subklinische	periode	van	laminitis	hebben	voordat	zij	echt	symptomen	vertonen.	In	die	periode	
kunnen	 er	 al	 in	 de	 voet	 veranderingen	 zijn	 ontstaan,	 die	 tot	 een	 bepaald	 moment	 pijnloos	 waren	
(Morgan	et	al.,	2015).	

3.1.4 BEHANDELING	EN	PREVENTIE	
De	 behandeling	 van	 EMS	 is	 gebaseerd	 op	 dieetveranderingen	 en	 arbeid.	 De	 calorie-inname	 moet	
gereduceerd	worden	terwijl	de	mate	aan	arbeid,	indien	mogelijk,	verhoogd	zal	moeten	worden.	Op	deze	
manier	zal	de	obesitas	verminderen	en	de	insulinegevoeligheid	verbeteren.	Een	vroege	erkenning	van	
het	probleem	is	ook	een	belangrijk	punt.	Hoe	eerder	het	probleem	wordt	geïdentificeerd,	hoe	beter	het	
behandeld	kan	worden	(Morgan	et	al.,	2015).		

3.1.4.1 Dieet	
Het	belangrijkste	punt	van	het	dieet	is	het	verlagen	van	de	energie	die	het	paard	binnenkrijgt.	Enerzijds	
is	het	verlagen	van	de	energie	belangrijk	om	het	paard	 te	 laten	afvallen,	maar	anderzijds	 is	het	ook	
belangrijk	 om	 de	 glycemische	 en	 insulinereactie	 te	 reduceren.	 Dit	 is	 belangrijk	 in	 het	 kader	 van	 de	
insulineresistentie	(Frank	et	al.,	2010).		

Een	uitgebreide	historie	van	het	huidige	dieet	 is	van	belang	wanneer	men	een	nieuw	dieet	voor	een	
paard	met	EMS	wil	opstellen.	Het	dieet	moet	opgesteld	worden	naar	de	individuele	behoeften	van	het	
paard,	een	standaard	dieet	is	niet	geschikt	voor	elk	paard.	De	eerste	stap	is	om	krachtvoer	uit	het	dieet	
te	schrappen,	net	als	elke	andere	beloning	dat	veel	suiker	bevat.	Het	dieet	zou	moeten	bestaan	uit	enkel	
ruwvoer,	waarbij	er	een	percentage	niet-structurele	koolhydraten	is	van	minder	dan	10%	op	droge	stof	
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basis	(Frank	et	al.,	2010;	Morgan	et	al.,	2015).	Een	analyse	van	het	ruwvoer	is	hierbij	aangeraden.	Bij	
een	analyse	wordt	het	gehalte	aan	niet-structurele	koolhydraten	weergegeven.	Als	dit	te	hoog	blijkt	te	
zijn,	 kan	 het	 ruwvoer	 60	minuten	 geweekt	worden	 in	water	 (Argo	 et	 al.,	 2015).	 Dit	 vermindert	 het	
gehalte	 aan	 niet-structurele	 koolhydraten	 (Frank	 et	 al.,	 2010;	Morgan	 et	 al.,	 2015).	 Het	weken	 van	
voordroog	wordt	afgeraden	omdat	er	een	grotere	kans	is	op	bacteriële	fermentatie	van	het	ruwvoer.	Er	
wordt	aangeraden	om	minimaal	1,0%	van	het	paard	zijn	ideale	lichaamsgewicht	aan	ruwvoer	in	kilogram	
droge	stof	te	voeren.	Minder	geven	is	geen	optie	omdat	er	dan	problemen	ontstaan	met	de	functie	van	
de	dikke	darm,	hyperlipidemie	en	stereotiep	gedrag	(Kienzle	en	Fritz,	2013;	Morgan	et	al.,	2015).	Dit	
betekent	ook	dat	het	paard	geen	toegang	mag	hebben	tot	weidegras.	Er	kan	niet	exact	bepaald	worden	
hoeveel	 energie	 een	 paard	 opneemt	 als	 het	 een	 aantal	 uur	 per	 dag	 op	 de	 weide	 staat.	 Enkel	met	
ruwvoer	kan	het	paard	echter	niet	voorzien	worden	in	zijn	vitaminen-	en	mineralenbehoeften,	zeker	
niet	 wanneer	 het	 ruwvoer	 geweekt	 is	 omdat	 dit	 voedingsstoffen	 uit	 het	 ruwvoer	 trekt.	 Het	 is	
aangeraden	om	hiervoor	een	supplement	bij	te	voeren,	door	middel	van	een	ruwvoer	balancer.	Er	zijn	
speciale	producten	op	de	markt	die	de	behoeften	aanvullen	waar	nodig,	zonder	een	grote	hoeveelheid	
niet-structurele	koolhydraten	toe	te	voegen	aan	het	rantsoen	(Frank	et	al.,	2010;	Morgan	et	al.,	2015).		

Wanneer	 paarden	 voordien	 overvoederd	 zijn	 met	 krachtvoer,	 is	 het	 voor	 vermagering	 soms	 al	
voldoende	om	het	krachtvoer	uit	het	dieet	te	schrappen	en	het	ruwvoer	te	laten	zoals	het	was.	Wanneer	
dit	niet	voldoende	is,	kan	het	ruwvoer	steeds	verder	worden	verminderd	tot	uiterlijk	1,0%	van	het	ideale	
lichaamsgewicht	op	droge	stof	basis.	Voor	een	paard	met	een	ideaal	lichaamsgewicht	van	500	kg	zou	
dit	5	kg	ruwvoer	droge	stof	per	dag	zijn		(Frank	et	al.,	2010).	Hooi	heeft	een	percentage	droge	stof	van	
rond	de	80%.	Hier	moet	rekening	mee	gehouden	worden	bij	het	voeren.	In	verse	stof	zal	dit	namelijk	
6,25	kg	hooi	per	dag	zijn	(ProductschapDiervoeder,	2015).		Om	zeker	te	zijn	van	de	hoeveelheden	is	het	
aangeraden	om	het	hooi	af	te	wegen	(Frank	et	al.,	2010).	Een	praktische	manier	om	dit	toe	te	passen	is	
door	de	energiebehoefte	van	het	paard	te	berekenen	op	basis	van	het	ideale	lichaamsgewicht.	Wanneer	
men	 van	 deze	 energiebehoefte	 70%	 verwerkt	 in	 het	 rantsoen,	 zal	 het	 paard	 op	 een	 veilige	 doch	
efficiënte	manier	vermageren	(Geor	en	Harris,	2013)	.		

Op	 het	 moment	 dat	 de	 paarden	 hun	 ideale	 lichaamsgewicht	 hebben	 bereikt,	 kan	 gradueel	 meer	
ruwvoer	worden	geïntroduceerd	in	het	dieet.	Eventueel	kan	het	voeren	van	ruwvoer	worden	vervangen	
door	 enkele	 uurtjes	 weidegang	 per	 dag	 op	 voorwaarde	 dat	 de	 insulineresistentie	 gestabiliseerd	 is,	
eventueel	met	gebruik	van	een	graasmasker	zodat	ze	niet	ineens	heel	veel	gras	opnemen.	Het	tijdstip	
van	grazen	is	ook	belangrijk.	Onderzoek	heeft	uitgewezen	dat	grazen	in	de	vroege	ochtend	het	veiligste	
is	voor	paarden	gevoelig	voor	fructanen,	behalve	wanneer	het	heeft	gevroren.	Daarnaast	zijn	andere	
factoren,	 zoals	maaien,	 lichtcondities	en	welke	grassoort,	ook	van	belang	 (Frank	et	al.,	2010;	Watts,	
2010).	

3.1.4.2 Arbeid	
De	meeste	paarden	met	het	equine	metabool	syndroom	hebben	in	de	periode	voordat	zij	symptomen	
vertoonden	weinig	tot	geen	arbeid	verricht.	Fysieke	arbeid	is	echter	wel	aangeraden	bij	deze	dieren,	
mits	zij	geen	laminitis	hebben.	Regelmatige	arbeid	is	een	effectieve	manier	om	de	insulinegevoeligheid	
te	verbeteren.	Naast	dat	het	de	insulinegevoeligheid	verhoogd,	zal	het	ook	helpen	om	het	gewicht	te	
laten	 afnemen.	De	 trainingen	moeten	 opgebouwd	worden	 van	 2-3	 keer	 in	 de	week	 20-30	minuten	
arbeid,	naar	bijvoorbeeld	vijf	 keer	per	week	 (Frank	et	al.,	2010).	Er	moet	hierbij	 rekening	gehouden	
worden	met	het	ras,	het	niveau,	de	condities	en	de	faciliteiten	die	de	eigenaar	tot	zijn	beschikking	heeft.		
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Arbeid	moet	altijd	gecombineerd	worden	met	de	verandering	van	het	dieet.	Zonder	verandering	van	
het	dieet	zal	de	insulinegevoeligheid	van	het	paard	weinig	tot	niet	verbeteren.	Wanneer	het	paard	niet	
meer	in	training	gehouden	kan	worden,	moet	er	opnieuw	een	calorie-restrictie	worden	gedaan	(Morgan	
et	al.,	2015).	

3.2 ANDERE	FACTOREN	

3.2.1 ELEKTROLYTENIMBALANS	
Elektrolytenimbalans	 kan	 verschillende	 oorzaken	 hebben.	 Het	 rantsoen	 kan	 in	 onbalans	 zijn	 of	 de	
imbalans	 kan	 veroorzaakt	 zijn	 door	 een	 probleem	met	 de	 opname,	 intestinaal	 of	 in	 de	 spieren	 zelf	
(Beech	et	al.,	1993).	Een	onbalans	in	het	dieet	is	makkelijk	vast	te	stellen.	Een	probleem	met	de	opname	
is	een	moeilijker	punt.	Een	fractionele	excretie	van	de	urine	kan	een	vermoedelijke	diagnose	stellen.	
Echter	bestaat	er	veel	variatie	in	de	excretie	van	de	elektrolyten	door	het	dieet,	effect	van	de	training,	
meetmethodes	en	door	individuele	verschillen.	Zoveel	mogelijk	factoren	dienen	gestandaardiseerd	te	
worden	voordat	deze	diagnostische	methode	adequaat	gebruikt	kan	worden	 (Harris	en	Gray,	1992).	
Paarden	zonder	duidelijke	problemen,	maar	met	toch	aan	abnormale	fractionele	excretie,	zijn	dieren	
die	 een	 individueel	 opname-probleem	 kunnen	 hebben.	 Dit	 wordt	 vooral	 gevonden	 in	 paarden	met	
recurrent	 exertional	 rhabdomyolyse.	 Herstel	 van	 de	 balans	 van	 de	 elektrolyten	 leidt	 bij	 sommige	
paarden	tot	klinische	verbetering	van	de	symptomen	(Harris	en	Snow,	1991).	Volgens	McKenzie	(2002)	
is	er	geen	verschil	gevonden	in	elektrolytenbalans	bij	paarden	die	wel	een	intrinsiek	defect	hebben.	Dit	
spreekt	dus	de	eerdere	bevindingen	van	Harris	en	Snow	(1991)	tegen	(McKenzie	et	al.,	2002).	

3.2.2 VITAMINE	E	EN	SELENIUM-OPNAME	
Wanneer	er	bij	een	bloedonderzoek	een	vitamine	E/selenium-deficiëntie	wordt	geconstateerd,	kan	dit	
een	aanwijzing	zijn	voor	rhabdomyolyse.	Er	wordt	daarom	geadviseerd	om	de	minimale	behoefte	van	
deze	 anti-oxidanten	 met	 eventueel	 een	 extra	 marge	 toe	 te	 dienen	 via	 het	 voeder,	 met	 name	 aan	
paarden	die	gevoelig	zijn	aan	spierpathologie.	De	associatie	tussen	vitamine	E/selenium-deficiëntie	en	
rhabdomyolyse	is	onwaarschijnlijk	wanneer	er	aan	de	dagelijkse	behoefte	van	het	paard	wordt	voldaan.	
De	 onderhoudsbehoefte	 is	 3-5	 IU/kg	 lichaamsgewicht	 vitamine	 E	 en	 0,003-0,006	 mg/kg	
lichaamsgewicht	selenium	(Harris	en	Rivero,	2013).	De	dagelijkse	behoefte	aan	vitamine	E	en	selenium	
is	afhankelijk	van	de	zwaarte	van	de	training	van	het	paard.	Wanneer	een	paard	verblijft	in	een	gebied	
waar	er	een	laag	gehalte	aan	vitamine	E	en	selenium	in	de	grond	aanwezig	is,	moet	er	extra	opgelet	
worden	dat	de	behoeften	zijn	gedekt.	In	deze	gebieden	is	het	ruwvoer	namelijk	ook	arm	aan	deze	anti-
oxidanten.	Het	totale	seleniumgehalte	mag	niet	boven	de	0,5	mg/kg	van	het	totale	dieet	zijn	op	droge	
stof	basis.	Dit	staat	ongeveer	gelijk	aan	1	mg/100kg	lichaamsgewicht	als	er	2%	van	het	lichaamsgewicht	
per	dag	gevoerd	wordt	(Harris	en	Rivero,	2017).		
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4. SPIERPATHOLOGIE	DOOR	INTRINSIEK	SPIERDEFECT		
Exertional	 rhabdomyolysis	 is	 een	 aandoening	waarbij	 spierschade	 optreedt,	meestal	 gebeurt	 dit	 na	
inspanning.	Ondanks	dat	er	meerdere	vormen	zijn	van	exertional	rhabdomyolysis,	werden	vroeger	alle	
vormen	 onder	 één	 aandoening	 gerekend.	 Nu	 men	 verder	 staat	 in	 de	 kennis,	 onder	 andere	 door	
spierbiopten	te	nemen,	wordt	er	een	onderscheid	gemaakt	in	verschillende	spieraandoeningen,	zoals	
polysaccharide	 storage	 myopathy,	 recurrent	 exertional	 rhabdomyolysis	 en	 equine	 motor	 neuron	
disease	(Naylor,	2015).	Deze	spierpathologieën	worden	alle	drie	veroorzaakt	door	een	intrinsiek	defect	
in	de	spiercellen	(Harris	en	Rivero,	2013).		

4.1 POLYSACCHARIDE	STORAGE	MYOPATHIE	

4.1.1 OORZAAK	EN	PATHOFYSIOLOGIE	
4.1.1.1 PSSM	type	1	

Een	van	de	spieraandoeningen	 is	polysaccharide	storage	myopathy	 (PSSM),	dat	voor	het	eerst	werd	
erkend	in	1992	(Valberg	et	al.,	1992).	In	2005	werd	bij	36%	van	de	trekpaarden	(Firshman	et	al.,	2005)	
en	 10%	 van	 de	Quarter	 Horses	 PSSM	 vastgesteld	 (McCue	 en	 Valberg,	 2007).	 De	 aandoening	wordt	
gekarakteriseerd	door	een	accumulatie	van	abnormaal	glycogeen	en	diastase-resistente	polysaccharide	
inclusies	in	de	skeletspiervezels	(Mccue	et	al.,	2006;	Valberg	et	al.,	1992).		Diastase	wordt	gebruikt	voor	
de	 diagnose	 van	 PSSM	 met	 een	 PAS-kleuring,	 dit	 enzym	 lost	 normaal	 glycogeen	 op.	 Wanneer	 er	
abnormaal	glycogeen	aanwezig	is,	zal	diastase	het	glycogeen	niet	kunnen	afbreken.	Hetzelfde	geldt	voor	
het	enzym	amylase	(Stanley	et	al.,	2009;	Valberg	et	al.,	2011).		

De	exacte	etiologie	van	PSSM	is	nog	niet	volledig	bekend.	Wel	 is	er	bekend	dat	er	drie	verschillende	
vormen	zijn,	waarvan	type	1	en	type	2	het	belangrijkste	zijn.	Type	1,	PSSM1,	is	de	erfelijke	vorm.	Bij	deze	
vorm	er	is	een	mutatie	van	het	GYS1-gen,	dit	is	het	glycogeen-synthasegen		(McCue	et	al.,	2008b).	Het	
gen	dat	verantwoordelijk	is	voor	PSSM	erft	dominant	over.	Wanneer	men	gezonde	hengsten	gebruikt	
om	merries	met	PSSM	te	dekken	hebben	alle	veulens	het	gemuteerde	gen	(Valberg	et	al.,	2011).	Een	
paard	kan	heterozygoot	en	homozygoot	zijn	voor	de	afwijking	van	het	gen.	Wanneer	het	homozygoot	
is,	 is	 de	 aandoening	 erger	 dan	 wanneer	 het	 paard	 heterozygoot	 is	 voor	 het	 gen.	 Dat	 wordt	 in	 de	
afbeelding	3	geïllustreerd		(Barrey	et	al.,	2009).	

	

AFBEELDING	 3:	 (A)	 HOMOZYGOOT	 PAARD	WAARBIJ	 ER	 VEEL	 ABNORMALE	 ACCUMULATIE	 IS.	 (B)	 HETERZYGOOT	
PAARD	 WAARBIJ	 DE	 ABNORMALE	 INCLUSIES	 MINDER	 ERG	 ZIJN.	 (C)	 GEZOND	 PAARD	 ZONDER	 ABNORMALE	
ACCUMULATIE	

Het	 GYS1-gen	 codeert	 voor	 glycogeensynthase,	 dat	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 binding	 van	
glucosemoleculen	 tot	 glycogeen	 door	 middel	 van	 a-1,4-bindingen.	 Dit	 gebeurt	 onder	 invloed	 van	
insuline	en	glucose-6-fosfaat.	Door	een	puntmutatie	 in	dit	gen,	waarbij	een	aminozuur	arginine	door	
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histidine	wordt	vervangen	in	codon	309,	is	er	een	verhoogde	activiteit	van	het	glycogeensynthase	in	de	
skeletspier	(McCue	et	al.,	2008b).	Het	enzym	dat	voor	het	vertakken	van	het	gevormde	glycogeen	zorgt,	
wordt	niet	verhoogd	in	activiteit	waardoor	het	overmatige	glycogeen	minder	vertakt	zal	zijn.	Daardoor	
zal	er	een	andere	3D-structuur	zijn.	Door	deze	verandering	zijn	de	enzymen,	die	glycogeen	afbreken,	
niet	meer	in	staat	om	hun	functie	uit	te	voeren	(Annandale	et	al.,	2004;	Valberg	et	al.,	2011).	De	glucose-
opname	van	de	spieren	met	overmatig	veel	abnormaal	glycogeen	is	1,5	tot	2	maal	hoger	dan	bij	normale	
paarden	(De	La	Corte	et	al.,	1999;	Firshman	et	al.,	2008)	Het	gehalte	aan	glycogeen	is	daardoor	1,5-4	
keer	hoger	dan	bij	normale	paarden	(Valberg	et	al.,	1999,	1992).		

Volgens	een	studie	van	2004	zouden	PSSM-paarden	een	afzetting	van	glycogeen	hebben,	die	wordt	
geassocieerd	met	versterkte	glucose-opname	door	de	skeletspieren	en	verhoogde	insulinegevoeligheid,	
dus	niet	met	de	onmogelijkheid	om	glucose	of	glycogeen	 te	metaboliseren	 (Annandale	et	al.,	 2004;	
Ribeiro	et	al.,	2004).Er	zijn	hierbij	rasverschillen,	vooral	tussen	Belgische	trekpaarden	en	Quarter	Horses	
(Annandale	et	al.,	 2004;	 Firshman	et	al.,	 2008).	Deze	 rasverschillen	kunnen	duiden	op	verschillen	 in	
expressie	 van	 genen	 die	 zorgen	 voor	 de	 insulinegevoeligheid	 en	 verschillen	 in	 de	 verdeling	 van	 de	
verschillende	 spiervezeltypes	 die	 op	 een	 andere	 manier	 gevoelig	 zijn.	 Dit	 suggereert	 dat	 er	 meer	
onderliggende	mechanismes	zijn	dan	alleen	de	verhoogde	insulinegevoeligheid	(Firshman	et	al.,	2008).	
Dit	is	in	contradictie	met	een	onderzoek	uit	2011.	In	dit	onderzoek	werd	bewezen	dat	voeding	met	veel	
niet-structurele	koolhydraten	een	lage	insulinereactie	uitlokt	en	een	hoge	glucosereactie	bij	paarden	
met	PSSM	in	tegenstelling	tot	gezonde	paarden	(Borgia	et	al.,	2011).		

De	symptomen	bij	PSSM1	variëren	per	ras.	Het	kan	gaan	van	progressieve	zwakte	en	spieratrofie	bij	
trekpaarden,	pijnlijke	 spieren	en	abnormaliteiten	 in	het	gangenwerk	bij	warmbloeden	 tot	exertional	
rhabdomyolysis	 bij	 Quarter	 Horses.	 De	 ernst	 van	 de	 symptomen	 is	 ook	 sterk	 variërend	 van	 enkel	
spierkrampen	 tot	 het	 niet	 meer	 recht	 kunnen	 staan	 (McCue	 et	 al.,	 2008b).	 De	 meeste	 paarden	
ontwikkelen	klinische	symptomen	op	een	leeftijd	van	6	jaar.	Acute	symptomen	ontwikkelen	zich	binnen	
de	20	minuten	na	licht	werk.	Dit	uit	zich	in	het	optrekken	van	het	abdomen,	spiertrillingen,	spierstijfheid,	
zweten	 en	 niet	meer	 willen	 bewegen.	 De	meest	 frequent	 aangetaste	 spieren	 zijn	 de	 spieren	 in	 de	
achterhand,	 maar	 de	 spieren	 in	 de	 rug,	 de	 buik	 en	 de	 voorbenen	 kunnen	 ook	 aangetast	 zijn.	 De	
spierschade	ontstaat	door	een	onderbreking	in	de	energietoevoer	tijdens	licht	werk.	Deze	storing	in	het	
energiemetabolisme	treedt	enkel	op	bij	submaximale	arbeidsintensiteit	(Valberg	et.,	2011).	Dit	wordt	
aangetoond	 door	 een	 hoog	 inosine	 monofosfaat	 in	 de	 spiervezels	 na	 arbeid	 (Borgia	 et	 al.,	 2010).	
Wanneer	 een	 paard	 op	 zijn	 maximale	 niveau	 presteert	 zijn	 de	 creatine	 kinase-waardes,	 die	 bij	
submaximale	intensiteit	verhoogd	zijn,	binnen	de	normale	range.	Dit	gebeurt	dus	enkel	wanneer	het	
aerobe	metabolisme	gebruikt	wordt	en	niet	wanneer	het	anaerobe	metabolisme	de	energietoevoer	
verzorgd	(Valberg	et.,	2011).		

Niet	alle	paarden	met	PSSM	hebben	symptomen.	Wanneer	er	stalen	genomen	worden	van	zichtbaar	
gezonde	paarden,	kan	er	alsnog	sprake	zijn	van	de	kristallijne	 inclusies	 in	de	skeletspieren	of	van	de	
mutatie	in	het	GYS1-gen.	Het	niet	vertonen	van	symptomen	kan	komen	door	een	optimaal	management	
gecombineerd	met	optimale	 trainingscondities.	Deze	groep	paarden	 zijn	een	belangrijke	 risicofactor	
voor	de	prevalentie	van	de	ziekte.	Als	de	ziekte	bij	deze	dieren	niet	wordt	opgemerkt,	kunnen	zij	worden	
ingezet	 voor	 de	 fokkerij	 omdat	 zij	 niet	 getest	 zijn	 op	 de	 aandoening.	 Deze	 aandoening	 is	 erfelijk	
waardoor	er	steeds	meer	paarden	aangetast	worden.	Om	dit	te	voorkomen	is	een	zeer	sensitieve	test	
nodig,	dit	betekent	een	test	waarbij	weinig	positieve	paarden	als	negatief	worden	getest	(McCue	en	
Valberg,	2007).		
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4.1.1.2 PSSM	type	2	
De	pathofysiologie	van	type	2,	PSSM2,	is	nog	niet	goed	gekend.	De	glycogeenconcentraties	in	de	spieren	
zijn	niet	zo	hoog	als	deze	bij	paarden	met	PSSM1.	De	enige	abnormaliteit	die	tot	nu	toe	is	gevonden	is	
een	 verhoogd	 gehalte	 aan	 b-glycogeen	 partikels	 (Reed	 et	 al.,	 2018).	 Volgens	 McCue	 verschilt	 de	
concentratie	van	het	abnormale	glycogeen	niet	van	paarden	met	PSSM1.	Hetgeen	dat	wel	verschilt	is	
het	 soort	 abnormale	 polysaccharide.	 Bij	 PSSM1	 paarden	 heeft	 het	 abnormale	 polysaccharide	 een	
typische	grof	granulerend	voorkomen	met	grote	aggregaten	dat	voornamelijk	in	het	cytoplasma	van	de	
spiercellen	wordt	gevonden.	Het	abnormale	polysaccharide	bij	paarden	met	PSSM2	heeft	eerder	een	
fijner	granulerend	tot	homogene	verschijning	dat	zich	vooral	onder	het	sarcolemma	bevindt.	Belangrijk	
hierbij	is	dat	het	polysaccharide	bij	PSSM2	wel	amylase-gevoelig	is	(McCue	et	al.,	2009a).		

Bij	volwassen	Quarter	Horses	is	exertional	rhabdomyolysis	het	belangrijkste	symptoom	van	PSSM2.	Bij	
de	 veulens	 en	 jaarlingen	 van	 dit	 ras	 uit	 het	 zich	 vooral	 door	moeite	 hebben	met	 opstaan	 en	 stijve	
achterbenen.	Bij	warmbloedpaarden	is	exertional	rhabdomyolysis	ook	het	belangrijkste	symptoom.	De	
klinische	klachten	die	gezien	worden	door	de	eigenaar	zijn	daarbij	vaak	kreupelheid	waarvan	de	oorzaak	
niet	kan	worden	vastgesteld,	pijnlijke	spieren	en	poor	performance.	Daarnaast	kunnen	warmbloeden	
ook	pijnlijke	rug-	en	achterhandspieren	ontwikkelen,	problemen	bij	de	verzamelde	dressuuroefeningen,	
problemen	bij	het	springen	van	een	hindernis	en	beginnende	spieratrofie,	zeker	wanneer	de	paarden	
uit	het	werk	gehaald	worden.	Bij	warmbloeden	beginnen	deze	klachten	rond	de	leeftijd	van	8	tot	11	jaar	
(Reed	et	al.,	2018).	Het	grootste	verschil	met	paarden	met	PSSM1	is	dat	paarden	met	PSSM2	vaker	een	
abnormale	gang	hebben	die	niet	gediagnosticeerd	kan	worden	(McCue	et	al.,	2009a).		

4.1.2 DIAGNOSE	
De	 aandoening	 kan	 onder	 andere	 gediagnosticeerd	 worden	 door	 het	 nemen	 van	 spierbiopten.	 De	
spierbiopten	worden	voornamelijk	genomen	uit	de	gluteusspieren	of	de	musculus	semitendinosus.	De	
biopten	worden	gekleurd	met	een	periodic-acid-schiff	(PAS)	kleuring.	Er	worden	verschillende	gradaties	
toegekend	 aan	 paarden	met	 PSSM:	 (1)	 graad	 1	 bevat	milde	 aggegraten	 van	 polysacchariden	 in	 het	
cytoplasma,	(2)	graad	2	is	matig	en	bestaat	uit	meer	dan	5	vezels	die	of	volledig	ingenomen	zijn	door	de	
abnormale	 polysacchariden	 of	 substantiële	 subsarcolemmale	 inclusies	 hebben	 van	 kristallijne	
polysacchariden	en	(3)	graad	3	is	ernstig	wanneer	meer	dan	10%	van	de	vezels	inclusies	van	abnormale	
polysacchariden	bevat	(Firshman	et	al.,	2003).	

	

AFBEELDING	 4:	 PAS-KLEURING	 VAN	 SKELETSPIER	 MET	 (A)	 EEN	 NORMALE	 SPIER	 MET	 GLYCOGEENOPSLAG,	 (B)	
KRISTALLIJNE	 INCLUSIES	 IN	VERSCHILLENDE	SPIERVEZELS	EN	(C)	AMYLASE-RESISTENT	GLYCOGEEN	DAT	OVERBLIJFT	
NADAT	DE	REST	VAN	HET	GLYCOGEEN	IS	VERBRUIKT	(McCue	et	al.,	2008a)	

Paarden	die	 aangetast	 zijn	 door	 PSSM1	hebben	 vaak	 een	 verhoogd	 creatine	 kinase	 in	 het	 bloed	 en	
myoglobinurie	wanneer	 zij	 een	 acute	 aanval	 van	 rhabdomyolyse	doormaken.	Creatine	 kinase	 is	 een	
intracellulair	enzym.	Het	gehalte	in	het	bloed	zal	verhogen	bij	celschade	door	hypoxie	of	andere	letsels.	
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Doordat	 CK	 in	 meerdere	 soorten	 cellen	 voorkomt,	 is	 een	 verhoogde	 waarde	 een	 niet-specifieke	
bevinding	(Valberg	et	al.,	2011).		

Paarden	 met	 PSSM	 type	 2	 kunnen	 niet	 duidelijk	 op	 basis	 van	 de	 symptomen	 en	 histopathologie	
onderscheiden	 worden	 van	 paarden	 met	 PSSM	 type	 1.	 Paarden	 met	 PSSM1	 hebben,	 zoals	 eerder	
gezegd,	de	genetische	mutatie	die	door	middel	van	DNA-onderzoek	kan	worden	vastgesteld.	Paarden	
met	PSSM2	hebben	deze	genetische	mutatie	niet,	op	deze	manier	kunnen	de	twee	vormen	van	elkaar	
onderscheiden	worden.	Om	zeker	te	zijn	dat	PSSM2	paarden	echt	PSSM	hebben,	zal	een	spierbiopt	altijd	
nodig	zijn.	Zonder	de	histopathologische	bevestiging	kan	de	diagnose	niet	bevestigd	worden	(McCue	et	
al.,	2009a).	

Belangrijk	om	te	weten	is	dat	paarden	jonger	dan	2	 jaar	oud	vaak	nog	geen	opstapeling	hebben	van	
glycogeen	 in	de	spieren.	Dit	maakt	de	diagnose	 lastiger,	doordat	deze	paarden	vals-negatief	worden	
getest.	Voor	deze	dieren	is	de	genetische	test	dus	ook	van	belang	(McCue	et	al.,	2009a).		

4.1.3 BEHANDELING	EN	PREVENTIE	
Het	doel	van	de	behandeling	van	PSSM	is	het	limiteren	van	de	constante	synthese	van	glycogeen	in	de	
skeletspieren,	door	het	 reduceren	van	circulerend	 insuline	en	door	het	glycogeenmetabolisme	door	
training	 te	 stimuleren.	 Op	 deze	manier	 kunnen	 de	 spiercellen	minder	 glycogeen	 opnemen	 (Naylor,	
2015).		

4.1.3.1 Rantsoen	
Niet-structurele	koolhydraten	zijn	de	belangrijkste	factor	in	het	dieet	van	deze	paarden.	Op	basis	van	
bloedresultaten,	met	name	het	resultaat	van	creatine	kinase,	kan	worden	vastgesteld	dat	een	dieet	met	
een	 hoger	 vetgehalte	 en	 een	 lager	 zetmeelgehalte	 een	 lagere	 creatine	 kinase	 concentratie	 teweeg	
brengt	na	training	van	het	paard.	Bij	een	dieet	met	13%	vet	en	4%	zetmeel	is	de	waarde	van	het	creatine	
kinase	binnen	de	normale	range,	zoals	bij	gezonde	paarden.	Een	dieet	met	deze	percentages	verlaagt	
de	 kans	 op	 en	 de	 ernst	 van	 episodes	 van	 exertional	 rhabdomyolysis.	 Doordat	 er	 weinig	 zetmeel	
aanwezig	 is	 in	 de	 voeding	 kunnen	 de	 spieren	minder	 glucose	 opnemen	uit	 de	 bloedbaan	 omdat	 er	
minder	glucose	beschikbaar	is.	Door	het	hogere	vetgehalte	in	de	voeding	is	er	een	hogere	concentratie	
vrije	vetzuren	in	de	bloedbaan.	Dit	 is	een	mogelijke	trigger	voor	een	verhoogd	vetmetabolisme	in	de	
skeletspieren		(Ribeiro	et	al.,	2004).	Een	dieet	met	een	hoog	vetgehalte	verhoogt	de	concentratie	van	
NEFA’s	 (non-esterified	 fatty	acids)	 in	het	plasma.	Deze	NEFA’s	zorgen	voor	meer	substraten	voor	de	
vetoxidatie	in	de	skeletspieren.	Doordat	het	oxidatieve	metabolisme	bij	paarden	met	PSSM	verminderd	
is,	 kan	 een	dieet	met	meer	 vet	 een	positieve	 invloed	hier	 op	hebben	 (Valberg	 et	 al.,	 2011).	 Vetten	
kunnen	dus	worden	gebruikt	als	een	alternatieve	energiebron,	zo	lang	het	paard	geen	overgewicht	of	
obesitas	 heeft.	 Dit	 geldt	 in	 ieder	 geval	 voor	 paarden	 met	 PSSM1,	 maar	 waarschijnlijk	 is	 dit	 ook	
toepasbaar	voor	paarden	met	PSSM2	(Naylor,	2015).	Het	dieet	van	paarden	met	PSSM	moet	bestaan	
uit	 ruwvoer	 dat	 minder	 dan	 12%	 niet-structurele	 koolhydraten	 bevat.	 Krachtvoer	 met	 veel	 niet-
structurele	 koolhydraten	 moet	 ten	 strengste	 vermeden	 worden.	 Energie	 moet	 worden	
gesupplementeerd	 onder	 de	 vorm	 van	 vetten.	 Dit	 kan	 door	 een	 krachtvoer	 te	 geven	 dat	 laag	 is	 in	
zetmeel	maar	hoog	is	in	vetten,	of	door	een	plantaardige	olie	toe	te	voegen	aan	het	dieet.	Er	bestaan	
enkele	commerciële	voeders	die	speciaal	ontwikkeld	zijn	voor	paarden	met	PSSM	(Valberg	et	al.,	2011).		

De	 energiebehoeften	 van	 paarden	 wordt	 internationaal	 uitgedrukt	 in	 digestible	 energy	 (DE)	 in	
megacalorieën	(Mcal)	per	dag.	België	gebruikt	echter	EWpa,	dat	staat	voor	EnergieWaarde	Paard.	De	
energiebehoeften	 van	 een	 paard	 is	 individueel	 variabel.	 Het	 hangt	 onder	 andere	 af	 van	
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dieetsamenstelling,	leeftijd,	ras,	omgeving	en	de	bouw	van	het	paard	(McKenzie	en	Firshman,	2009).	In	
België	wordt	er	een	systeem	gebruikt	waarbij	er	als	eerste	een	onderhoudsbehoefte	voor	het	paard	
wordt	 bepaald.	 Belangrijk	 om	 te	 weten	 is	 dat	 dit	 op	 basis	 van	 het	 ideale	 lichaamsgewicht	 wordt	
vastgesteld.	

TABEL	1:	ONDERHOUDSBEHOEFTE	IN	EWPA	(ProductschapDiervoeder,	2015)	

Lichaamsgewicht	
(kg)	

Merrie/ruin	EWpa	 Hengst	EWpa	
Koudbloed	 Warmbloed	 Koudbloed	 Warmbloed		

100	 1,23	 1,30	 1,37	 1,43	
200	 2,07	 2,19	 2,30	 2,41	
400	 3,49	 3,68	 3,87	 4,05	
600	 4,73	 4,98	 5,24	 5,50	
800	 5,87	 6,19	 6,50	 6,82	

		

Verder	 zijn	er	nog	andere	 factoren	waar	 rekening	mee	gehouden	moet	worden,	 zoals	arbeid,	groei,	
lactatie	en	body	condition	score,	hiervoor	bestaan	verschillende	tabellen.	Arbeid	wordt	onderverdeeld	
in	verschillende	arbeidsklasses.	Wanneer	het	paard	wordt	getraind,	komt	er	een	vaste	extra	 toeslag	
bovenop	de	toeslag	per	arbeidsklasse	(ProductschapDiervoeder,	2015).		

De	belangrijkste	energiebron	voor	paarden	zijn	de	structurele	koolhydraten,	oftewel	de	vezels.	Daarom	
is	ruwvoer	de	belangrijkste	voedingsbron.	De	hoeveelheid	ruwvoer	dat	een	paard	met	rhabdomyolyse	
moet	krijgen	 is	afhankelijk	van	het	 lichaamsgewicht.	Algemeen	wordt	gezegd	dat	dit	1,5-2%	van	het	
ideale	lichaamsgewicht	moet	zijn,	berekend	in	kilogram	droge	stof.		Voor	een	paard	met	een	gewicht	
van	500	kg	betekent	dat	minimaal	7,5	kg	droge	stof	uit	ruwvoer.	Voor	hooi,	dat	gemiddeld	80%	droge	
stof	bevat,	komt	dit	neer	op	ongeveer	9,5	kg	hooi	totaal.	Wanneer	de	dagelijkse	onderhoudsbehoefte	
niet	gedekt	kan	worden	met	gebruik	van	enkel	ruwvoer	kunnen	er	kleine	hoeveelheden	krachtvoeder	
worden	toegevoegd	aan	het	dieet.	Deze	energiebehoefte	moet	vooral	gedekt	worden	met	energie	uit	
vetten.	 Tot	 20%	 van	 de	 dagelijkse	 energiebehoefte	 mag	 uit	 vetten	 bestaan,	 mits	 ze	 geleidelijk	
geïntroduceerd	worden	in	het	dieet.	De	laatste	jaren	worden	er	steeds	meer	voeders	met	een	hoger	
vetgehalte	 geïntroduceerd.	 Plantaardige	 vetten	 en	 rijstzemelen	 maken	 het	 voer	 smakelijker	 dan	
wanneer	 dierlijke	 vetten	 worden	 gebruikt	 (McKenzie	 en	 Firshman,	 2009).	Met	 enkel	 krachtvoer	 en	
ruwvoer	 wordt	 het	 percentage	 vet	 niet	 bereikt.	 Een	 oplossing	 hiervoor	 is	 het	 toevoegen	 van	
plantaardige	 olie.	 Het	 soort	 olie	 dat	 onder	 andere	 gebruikt	 kan	worden	 is	maïsolie.	Maïsolie	 bevat	
linolzuur	 (54%),	 oliezuur	 (34%)	 en	 palmitinezuur	 (13%).	 Sommige	 voeders	 bevatten	 rijstzemelen,	
waaruit	vetten	worden	vrijgesteld.	De	energie	die	wordt	vrijgesteld	uit	maïsolie	is	twee	keer	zo	hoog	als	
energie	die	wordt	vrijgesteld	uit	rijstzemelen.			

4.1.3.2 Arbeid	
De	voordelen	van	een	aangepast	dieet	komen	vooral	tot	uiting	wanneer	dit	wordt	gecombineerd	met	
een	aangepast	trainingsprogramma.	Het	stilzetten	van	paarden	met	PSSM	is	tegenaangewezen	omdat	
bewezen	is	dat	de	serum	CK-waardes	sterk	verhogen,	in	tegenstelling	tot	waardes	die	gemeten	zijn	na	
3	weken	aangepaste	 training.	Het	metabolisme	van	deze	paarden	verandert	door	 training,	 zodat	de	
oxidatieve	capaciteit	van	de	spieren	vergroot	(Ribeiro	et	al.,	2004;	Valberg	et	al.,	2011).	Na	aanpassing	
van	het	dieet	duurt	het	enkele	weken	voordat	men	resultaat	ziet.	Het	duurt	zelfs	 langer	wanneer	de	
paarden	langer	dan	12	uur	per	dag	in	hun	stal	staan,	zonder	bewegingsruimte	(McKenzie	en	Firshman,	
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2009).	Wanneer	paarden	gevoerd	worden	met	niet-structurele	koolhydraten	terwijl	zij	in	training	staan,	
zal	de	insuline-glucose	ratio	sterk	verhogen.	Dit	betekent	dat	er	meer	insuline	wordt	vrijgesteld	na	het	
voeren	waardoor	de	glucose	op	een	betere	manier	wordt	verwerkt	en	opgenomen	in	de	spieren.	Dit	
willen	we	bij	PSSM-paarden	juist	voorkomen	(De	La	Corte	et	al.,	1999).		

4.1.3.3 Supplementen	
Vitamine	E	is	belangrijk	in	het	dieet	van	sportpaarden.	Het	werkt	als	een	anti-oxidant	in	het	lichaam.	Dit	
wil	zeggen	dat	het	de	oxidatieve	producten	(ROS)	neutraliseert.	Dit	is	vooral	belangrijk	wanneer	paarden	
getraind	 worden	 omdat	 er	 dan	 meer	 oxidatieve	 producten	 worden	 vrijgesteld.	 Er	 ontstaat	 dan	
oxidatieve	stress.	Dit	wil	zeggen	dat	er	een	disbalans	is	tussen	het	aantal	oxidanten	en	anti-oxidanten	
(Mélo	et	al.,	2016).	Bij	het	verkrijgen	van	energie	uit	vetten	wordt	er	een	oxidatieve	metabolisatieroute	
gevolgd.	Vitamine	E	kan	de	gevormde	oxidanten	neutraliseren	en	ervoor	zorgen	dat	het	paard	daar	geen	
last	van	ondervindt.	Aangezien	paarden	met	PSSM	een	hoger	vetgehalte	hebben	 in	hun	dieet	 is	het	
supplementeren	van	vitamine	E	daarom	ook	aangewezen	(Valk	en	Hornstra,	2013)	.		

Voor	 vitamine	 E	 zijn	 minimale	 normen	 vastgesteld	 per	 dag.	 De	 aanbevolen	 hoeveelheid	 verhoogt	
wanneer	 er	 extra	 vet	 gesupplementeerd	 wordt.	 Per	 milliliter	 gesupplementeerde	 olie	 moet	 er	
tenminste	1	IU	vitamine	E	toegevoegd	worden	aan	het	dieet.		De	chemische	vorm,	waarin	het	vitamine	
E	aan	dieren	wordt	gegeven,	is	bepalend	voor	het	aantal	IU	vitamine	E	per	mg..	Vaak	is	de	vorm	van	het	
vitamine	E	niet	bekend,	daarom	wordt	over	het	algemeen	1	mg	vitamine	E	gelijkgesteld	aan	1	IU.	Voor	
arbeid	wordt	er	een	toeslag	berekend.	Deze	toeslag	verschilt	per	gewichtsklasse	en	per	arbeidsklasse	
(ProductschapDiervoeder,	2015).		
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4.2 RECURRENT	EXERTIONAL	RHABDOMYOLYSIS	
Recurrent	exertional	rhabdomyolysis	(RER)	is	een	veel	voorkomende	intermitterende	spieraandoening.	
Het	is	een	chronische	pathologie	die	van	tijd	tot	tijd	opflakkeringen	kent.	5%	van	de	volbloeden	heeft	
last	van	deze	aandoening	(Valberg,	2006).	Bij	recurrent	exertional	rhabdomyolyse	wordt	ook	de	term	
‘tying	 up’	 gebruikt.	 Dit	 beschrijft	 het	 feit	 dat	 paarden	 stevige,	 harde	 spieren	 hebben	 na	 arbeid.	
Rhabdomyolyse	 betekent	 letterlijk	 ‘het	 oplossen	 van	 skeletspieren	 tijdens	 arbeid’	 (Harris	 en	 Rivero,	
2013).	

4.2.1 OORZAAK	EN	PATHOFYSIOLOGIE	
RER	is	een	genetische	aandoening.	Aangetaste	dieren	hebben	50%	kans	om	de	gevoeligheid	voor	RER	
door	te	geven	aan	hun	nakomelingen.	Het	wordt	overgedragen	als	een	autosomaal	dominant	defect.	
Dit	geldt	zowel	bij	volbloeden	als	warmbloedpaarden	(Barrey	et	al.,	2012;	Valberg,	2006).	RER	is	een	
specifieke	vorm	van	exertional	rhabdomyolysis	waarbij	de	paarden	meer	dan	1	klinische	episode	van	
rhabdomyolyse	doormaken	terwijl	ze	presteren	op	een	bepaald	trainingsniveau.	De	prevalentie	zorgt	
voor	een	financiële	impact,	omdat	de	paarden	gemiddeld	6	dagen	uit	training	zijn	na	een	episode	van	
rhabdomyolyse	(Norton	et	al.,	2016).		

Er	zijn	verschillende	risicofactoren	vastgesteld	die	de	aandoening	uitlokken	of	verergeren.	Ten	eerste	
speelt	het	temperament	een	rol.	Er	is	een	hogere	incidentie	bij	nerveuze	paarden.	Daarnaast	hebben	
paarden	die	op	een	dieet	met	veel	granen	staan	een	hogere	kans	om	symptomen	te	ontwikkelen.	Ook	
het	geslacht	speelt	een	rol,	de	aandoening	komt	namelijk	meer	bij	merries	voor	dan	bij	hengsten	en	
ruinen.	Een	andere	belangrijke	risicofactor	is	het	type	arbeid	(Valberg,	2006).	In	warmbloeden	treedt	
rhabdomyolyse	doorgaans	op	na	15	tot	30	minuten	draven	aan	5	m/sec.	In	sommige	gevallen	treden	de	
symptomen	 pas	 op	 na	 de	 training.	 In	 volbloeden	 treedt	 rhabdomyolyse	 meestal	 op	 tijdens	
intervaltrainingen,	maar	meestal	niet	als	ze	aan	het	galopperen	zijn.	Op	de	racebaan	treden	symptomen	
vaak	 op	 als	 paarden	 niet	 voluit	 mogen	 galopperen.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 eventingpaarden,	 zij	
ondervinden	vaak	problemen	tijdens	de	cross-country	wanneer	ze	op	een	submaximaal	tempo	moeten	
galopperen.	Hieruit	 kan	besloten	worden	dat	 rhabdomyolyse	dus	 niet	 optreedt	 bij	maximale	 arbeid	
maar	juist	bij	een	niveau	lager.	Wanneer	de	paarden	een	dag	of	meerdere	dagen	daarvoor	rust	hebben	
gehad,	hebben	zij	vaak	een	hogere	serum	CK-waarde	(Reed	et	al.,	2018).	 	Een	verhoogde	CK-waarde	
wijst	op	spierschade,	het	is	een	indirecte	indicator.	Doordat	het	makkelijk	en	goedkoop	te	bepalen	is	in	
het	bloed,	wordt	het	veel	gebruikt	als	middel	om	spierschade	vast	te	stellen	(Koch	et	al.,	2014)	.		

RER	wordt	veroorzaakt	door	een	storing	in	de	intracellulaire	calciumregulatie.	Deze	storing	uit	zich	enkel	
als	de	paarden	in	training	zijn		(Valberg,	2006).	De	homeostase	van	het	cytoplasmatisch	calcium	wordt	
onderbroken.	 Een	 spiercontractie	 wordt	 gestimuleerd	 door	 de	 uitstoot	 van	 calcium	 door	 het	
sarcolemma.	 Na	 de	 spiercontractie	 zou	 het	 calcium	 op	 een	 actieve	manier	 in	 het	 sarcoplasmatisch	
reticulum	gepompt	moeten	worden.	Wanneer	dit	proces	niet	gebeurt,	zal	de	spier	niet	op	een	normale	
manier	relaxeren.	Hierdoor	ontstaat	mechanische	stress,	wat	zorgt	voor	de	schade	aan	de	myofibrillen	
(Barrey	et	al.,	2012).	Door	de	schade	aan	de	myofibrillen	komen	er	allerlei	substanties	uit	deze	fibrillen	
vrij	in	de	systemische	circulatie.	Dit	leidt	tot	de	klinische	manifestatie	van	rhabdomyolyse.	Het	uit	zich	
door	spierpijn,	spierzwakte	en	myoglobinurie	(Chatzizisis	et	al.,	2008).	Andere	klinische	symptomen	zijn	
spierkrampen,	 stijfheid,	wisselende	 kreupelheid,	 zweten,	 tachypnee	 and	 kolieksymptomen	 (Aleman,	
2008).	Er	kunnen	ook	subklinische	episodes	van	rhabdomyolyse	en	spiernecrose	optreden	(Mckenzie	et	
al.,	2003).				
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Een	andere	reden	waardoor	rhabdomyolyse	opgewerkt	kan	worden	bij	gevoelige	paarden	is	het	gebruik	
van	 inhalatieanesthesie	 (McKenzie	 en	 Firshman,	 2009).	 Ook	 dit	 is	 het	 gevolg	 van	 de	 storing	 in	 het	
calciummetabolisme	in	de	spieren	(Friend,	1981).	Bij	gezonde,	niet	gevoelige	paarden	kan	sporadisch	
rhabdomyolyse	voorkomen	door	verschillende	redenen.	Het	komt	onder	andere	voor	wanneer	paarden	
terug	in	training	gezet	worden	na	een	periode	van	rust	en	daarbij	boven	hun	niveau	getraind	worden.	
Uitputting	 van	 goed	 getrainde	 paarden	 kan	 ook	 leiden	 tot	 rhabdomyolyse,	 dit	 gebeurt	 typisch	 bij	
endurance-paarden	in	warm	weer.	Een	onbalans	van	elektrolyten	en	een	luchtweginfectie	veroorzaakt	
door	equine	influenza	geeft	ook	een	grotere	kans	op	rhabdomyolyse	(McKenzie	en	Firshman,	2009).		

4.2.2 DIAGNOSE	
Paarden	met	rhabdomyolyse	worden	vaak	voor	onderzoek	aangeboden	omdat	ze	een	verleden	hebben	
van	poor	performance	en	spierstijfheid	na	training.	Het	lastige	is	dat	op	het	moment	van	het	onderzoek	
de	klachten	vaak	afwezig	zijn.	Een	goede	anamnese,	vooral	gericht	op	de	eerdere	problematiek,	is	dus	
heel	belangrijk.	Andere	belangrijke	vragen	zijn	het	trainingsschema,	het	temperament	van	het	paard,	
het	gedrag	van	het	paard	en	het	voedingsschema	(McKenzie	en	Firshman,	2009).		

De	diagnose	van	RER	is	voornamelijk	gebaseerd	op	de	klinische	symptomen	en	de	aanwezigheid	van	de	
risicofactoren.	In	een	bloedonderzoek	zijn	het	serum	creatine	kinase	(CK)	en	aspartaat	aminotransferase	
(AST)	gestegen	4-6	uur	na	training	(Aleman,	2008;	Valberg,	2006).	Wanneer	het	CK-gehalte	meer	dan	
verdrievoudigd	is	of	hoger	dan	1000	U/L,	wordt	dit	onder	abnormaal	gerekend	(McKenzie	en	Firshman,	
2009).	Ook	het	myoglobine	in	het	serum	stijgt	sterk	bij	een	episode	van	rhabdomyolyse.	De	concentratie	
cortisol	is	hoger	voor	arbeid	en	zal	stijgen	gedurende	de	training.	Ook	de	concentatie	van	adrenaline	en	
noradrenaline	zullen	stijgen	in	paarden	die	na	de	training	een	verhoogd	serum	CK-gehalte	hebben	(Reed	
et	al.,	2018).	Spierbiopsie	wordt	gebruikt	om	andere	spieraandoeningen,	zoals	polysaccharide	storage	
myopathy,	uit	te	sluiten.	Het	biopt	kan	niet-specifieke	kenmerken	tonen	zoals	centraal	gelegen	kernen	
in	type	2A	en	2B	spiervezels,	verhoogd	subsarcolemmaal	glycogeen	en	variabele	gradaties	van	necrose	
en	regeneratie	(Aleman,	2008;	Valberg,	2006).	Segmentele	necrose	in	individuele	spiervezels	of	kleine	
clusters	van	necrotische	vezels	kunnen	aanwezig	zijn	in	de	genoemde	spiervezels	(Reed	et	al.,	2018).	

Bij	 in	vitro	testen	hebben	paarden	met	RER	een	abnormale	contractie	in	respons	op	kalium,	caffeïne	
en/of	halothaan	(Aleman,	2008).	Deze	testen	worden	voornamelijk	gedaan	op	de	intercostaal	spieren.	
Het	 suggereert	dat	 er	 een	 verandering	 is	 in	de	excitatie-contractie	 koppeling	of	 in	de	 intracellulaire	
calciumregeling	 die	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 spiercontractie	 en	 necrose,	 waarmee	 RER	
gekarakteriseerd	wordt.	Verder	suggereert	dit	dat	in	vitro	spiercontracties	gebruikt	kunnen	worden	als	
een	diagnostische	 test	 voor	RER.	Deze	 in	 vitro	 test	 kan	de	externe	 factoren	en	 confounding,	die	de	
variatie	in	klinische	uiting	veroorzaakt,	van	de	in	vivo	testen	vermijden.	Het	is	mogelijk	om	deze	test	te	
gebruiken	maar	het	ligt	niet	voor	de	hand	omwille	van	het	feit	dat	de	stalen	vers	getest	moeten	worden	
(Dranchak	et	al.,	2005).		

Andere	 testen	 die	 kunnen	 worden	 uitgevoerd	 zijn	 een	 urineonderzoek	 voor	 myoglobinurie	 en	 een	
trainingstest	(McKenzie	en	Firshman,	2009)	

4.2.3 BEHANDELING	EN	PREVENTIE	
Preventie	 van	 rhabdomyolyse	 bij	 gevoelige	 paarden	 is	 zeer	 complex.	 Er	 moet	 rekening	 gehouden	
worden	met	meerdere	factoren	om	de	kans	op	episodes	te	verlagen.	Onder	andere	moet	er	rekening	
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gehouden	 worden	 met	 de	 omgeving,	 het	 trainingsschema	 en	 het	 rantsoen.	 Soms	 is	 gebruik	 van	
medicatie	aangewezen	om	verdere	spierschade	te	voorkomen	(Reed	et	al.,	2018).		

Trainers	en	dierenartsen	moeten	dieren	die	door	middel	van	familiebanden	sterk	gerelateerd	zijn	met	
RER-paarden	zeer	goed	monitoren	voor	klinische	en	subklinische	tekenen	van	RER.	Dit	kan	onder	andere	
door	een	dieet	en	trainingsschema	op	te	stellen.	Dit	vermindert	de	kans	op	episodes	van	RER	(Dranchak	
et	al.,	2005).		

4.2.3.1 Omgeving	
Doordat	 nervositeit	 en	 exciteerbaarheid	 een	 trigger	 zijn	 voor	 rhabdomyolyse,	 moeten	 stressvolle	
situaties	 zoveel	 mogelijk	 worden	 vermeden.	 Verandering	 van	 stal	 met	 minder	 paarden	 en	 minder	
activiteit	 kan	 een	 positieve	 invloed	 hebben.	 Vooral	 een	 standaard	 dagelijkse	 routine	 is	 voor	 deze	
paarden	belangrijk.	De	RER-gevoelige	paarden	moeten	bijvoorbeeld	als	eerste	gevoerd	worden	en	als	
eerste	de	stal	uitgehaald	worden,	zodat	ze	zich	niet	te	druk	maken	als	de	andere	paarden	eerst	eten	
krijgen	of	naar	buiten	mogen.	Sommige	paarden	hebben	last	van	een	episode	op	meerdaagse	wedstrijd.	
Dit	wordt	veroorzaakt	door	stress.	Herconditionering	van	deze	paarden	kan	dit	probleem	verhelpen.	
Dagelijks	vrije	beweging	met	andere	paarden	heeft	een	positieve	invloed	op	de	gevoelige	paarden	(Reed	
et	al.,	2018).		

4.2.3.2 Trainingsschema	
Voor	sommige	vormen	van	exertional	 rhabdomyolyse	 is	een	rustperiode	aangeraden,	 totdat	het	CK-
gehalte	 in	het	serum	normaliseert.	Voor	paarden	met	RER	 is	dit	niet	het	geval.	Dagelijkse	 training	 is	
belangrijk	om	episodes	van	rhabdomyolyse	te	voorkomen.	Wanneer	de	CK-waarde	gedaald	is	beneden	
de	 3000	U/L	worden	 de	 paarden	 terug	 in	 het	werk	 gezet.	 Als	 de	 paarden	 ergere	 episodes	 hebben	
doorgemaakt	is	het	soms	nodig	om	ze	wat	langer	rust	te	geven,	maar	wel	met	dagelijkse	vrije	beweging	
in	 een	 paddock.	 Tijdens	 de	 trainingen	 is	 het	 vooral	 voor	 renpaarden	 belangrijk	 om	 ze	 op	 hun	 volle	
snelheid	 te	 laten	 galopperen,	 aangezien	 het	 inhouden	 van	 deze	 paarden	 RER	 kan	 triggeren.	
Intervaltraining	en	draftraining	moeten	gereduceerd	worden	tot	maximaal	15	minuten.	Voor	paarden	
die	 onder	 het	 zadel	 gereden	 worden	 is	 het	 aangeraden	 om	 een	 rustige	 warming-up	 te	 doen	 en	
intermitterend	periodes	van	stretchen	tussen	de	verzamelde	training	door	in	te	lassen.	Rustdagen	wordt	
afgeraden,	om	te	voorkomen	dat	de	paarden	de	dag	na	de	rustdag	opnieuw	hoge	serum	CK-waardes	
ontwikkelen	(Reed	et	al.,	2018).	

4.2.3.3 Rantsoen	
Het	rantsoen	is	de	belangrijkste	factor	in	de	preventie	van	RER.	Het	rantsoen	moet	uiteraard	nutritioneel	
in	balans	zijn	met	daarbij	een	aangepaste	calorie-inname	en	adequate	vitaminen-	en	mineralenopname.	
Vooral	voor	renpaarden	is	het	een	uitdaging	om	een	gepast	rantsoen	samen	te	stellen,	omdat	zij	een	
hoge	 energiebehoefte	 hebben	 en	 het	 voer	 daarnaast	 smakelijk	 moet	 zijn	 voor	 een	 goede	 eetlust.	
Renpaarden	zijn	door	hun	hevige	temperament	sneller	geneigd	om	hun	voeding	niet	op	te	eten	en	zijn	
ook	veel	gevoeliger	voor	maagzweren	(Reed	et	al.,	2018).		

Door	het	feit	dat	volbloeden	gevoelig	zijn	voor	maagzweren	is	het	aangeraden	om	frequent	hooi	met	
een	gemiddeld	niet-structureel	 koolhydraat	gehalte	 (+-67	g/kg)	 te	 voorzien,	eventueel	 gemixed	met	
luzerne-hooi	(Reed	et	al.,	2018).	Het	beste	is	om	ruwvoer	aan	minimaal	1,5-2%	van	het	lichaamsgewicht	
op	droge	stof	basis	 te	voeren	 (McKenzie	en	Firshman,	2009).	Als	 luzernehooi	vergeleken	wordt	met	
grashooi	(zie	tabel	1),	zien	we	dat	voornamelijk	het	verschil	in	suiker,	ruw	eiwit	en	calcium	opvalt.	Alle	
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drie	deze	kenmerken	zijn	belangrijk	bij	de	preventie	van	maagzweren.	Het	suikergehalte	is	opvallend	
lager	in	luzernehooi,	wat	in	het	voordeel	werkt	voor	paarden	met	RER.	

	

	 Luzernehooi	 Grashooi	(gemiddeld)	
Ruw	vet	 20	 20	
Ruwe	celstof	 356	 307	
Suiker	 54	 103	
Ruw	eiwit	 116	 60	
Calcium	 17	 4,1	
Natrium	 0,5	 1,1	
Kalium	 25	 18,5	
Selenium	 0,214	 0,043	

Voordat	het	gras	gemaaid	wordt,	veranderd	de	voedingswaarde	van	het	gras.	Hoe	ouder	de	plant,	hoe	
hoger	 het	 vezelgehalte	 en	 hoe	 lager	 het	 ruw	 eiwitgehalte.	 Dit	 verlaagt	 de	 voedingswaarde	 en	 de	
verteerbaarheid.	Het	verlies	aan	voedingswaarde	is	voor	hooi	het	grootste	tijdens	het	maaien,	terwijl	
dit	voor	voordroog	is	tijdens	de	bewaring.	Verder	zijn	de	omgevingsfactoren	en	het	soort	plant	ook	van	
belang	voor	de	voedingswaarde	van	het	ruwvoer.	Door	deze	factoren	is	er	een	grote	variabiliteit	en	is	
het	aangeraden	om	een	analyse	te	 laten	doen	van	het	ruwvoer	om	een	overzicht	 te	hebben	van	de	
voedingswaarde	en	de	gehaltes	in	het	product	(Harris	et	al.,	2017).	

Wat	betreft	wateroplosbare	koolhydraten,	oftewel	monosacchariden,	lactaat	en	pH	is	er	een	verschil	
tussen	hooi,	voordroog	en	kuil.	Het	droge	stof	gehalte	in	het	ruwvoer	bepaalt	de	fermentatie	die	zal	
gebeuren	in	het	product.	Hoe	meer	fermentatie	er	gebeurt,	hoe	hoger	het	lactaatgehalte	zal	zijn.	Hoe	
hoger	het	lactaat,	hoe	minder	wateroplosbare	koolhydraten	er	aanwezig	zullen	zijn	en	hoe	lager	de	pH.		
Het	 verschil	 in	 wateroplosbare	 koolhydraten	 tussen	 voordroog	 en	 hooi	 is	 dus	 afhankelijk	 van	 de	
fermentatie.	Wanneer	er	geen	fermentatie	plaatsvindt,	is	het	gehalte	even	hoog	(Harris	et	al.,	2017).	

	

AFBEELDING	5:	VERSCHIL	HOOI,	VOORDROOG	EN	KUIL	(Harris	et	al.,	2017)		

Boven	 een	 bepaalde	 calorie-inname	 (gemiddeld	 125.520.000	 joule/dag)	 die	 voornamelijk	 wordt	
voorzien	door	niet-structurele	koolhydraten	vertonen	de	paarden	snel	een	verhoogde	waarde	in	serum	
CK.	Wanneer	de	niet-structurele	koolhydraten	grotendeels	vervangen	worden	door	vet	wordt	er	een	
sterke	 daling	 gezien	 van	 de	 serum	CK-waarde	 en	 de	 klinische	 symptomen.	Het	 lastige	 hierbij	 is	 dat	

TABEL	2:	VERGELIJKING	LUZERNEHOOI	-	GRASHOOI	IN	G/KG	(CVB-TABELLENBOEK)	
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racepaarden	 een	 zeer	 grote	 hoeveelheid	 krachtvoer	 krijgen	 omdat	 zij	 een	 hoge	 energiebehoefte	
hebben.	Hoe	hoger	het	vetgehalte	in	het	voeder,	hoe	minder	smakelijk	het	voeder	zal	zijn	(Mckenzie	et	
al.,	 2003;	 Reed	 et	 al.,	 2018).	 	Minimaal	 1,5-2%	 van	 het	 lichaamsgewicht	 op	 droge	 stof	 basis	wordt	
gevoederd	 in	 de	 vorm	 van	 ruwvoer.	 Er	 wordt	 geadviseerd	 om	 maximaal	 20%	 van	 de	 resterende	
energiebehoefte	te	supplementeren	door	middel	van	niet-structurele	koolhydraten	en	minimaal	20%	
van	de	energiebehoefte	met	vetten	 (Reed	et	al.,	2018).	Vetsupplementatie	wordt	geassocieerd	met	
verhoogde	anaerobe	en	aerobe	arbeid,	gedaalde	hittestress,	gedaalde	darmvulling	en	waterbehoefte	
en	een	 kalmer	 temperament	 (Mckenzie	 et	 al.,	 2003).	Het	 is	 niet	 zo	dat	 de	overschakeling	 van	niet-
structurele	koolhydraten	naar	vet	een	verandering	in	het	metabolisme	van	de	spieren	teweegbrengt.	
Het	effect	is	gebaseerd	op	het	verminderen	van	de	angst	en	exciteerbaarheid	bij	de	paarden,	hetgeen	
sterk	 gelinkt	 wordt	 aan	 episodes	 van	 rhabdomyolyse.	 Er	 is	 een	 lagere	 glucose-,	 insuline-	 en	
cortisolreactie	dat	leidt	tot	een	kalmer	gedrag	en	een	lager	hartritme	voor	arbeid.	Het	serum	CK-gehalte	
normaliseert	binnen	een	week	na	verandering	naar	een	vetrijk	dieet	(McKenzie	en	Firshman,	2009;	Reed	
et	al.,	2018).		

RER	is,	zoals	eerder	gezegd,	veelvoorkomend	bij	volbloeden	doordat	zij	een	rantsoen	hebben	met	veel	
krachtvoer.	 Toch	 kan	 ruwvoer	 een	 hoog-energie	 dieet	 voorzien,	 zolang	 de	 energiedensiteit	 in	 het	
ruwvoer	hoog	genoeg	is.	Het	enige	wat	de	studies	aantonen	is	een	lager	glycogeengehalte	na	een	zware	
training	als	dit	vergeleken	wordt	met	een	hoog-zetmeel	dieet.	Wanneer	paarden	een	rantsoen	krijgen	
op	basis	van	enkel	ruwvoer	worden	er	verschillende	dingen	waargenomen:	

- Verlaagd	lactaat	gehalte	in	het	bloed	
- Gestegen	veneuze	pH	
- Gestegen	bloedglucose	

Dit	kan	wijzen	op	een	metabool	patroon	dat	de	prestaties	verbetert.	Dit	alles	wijst	erop	dat	een	hoog-
energie	ruwvoerdieet	een	goede	vervanging	kan	zijn	voor	sportpaarden	die	normaal	met	veel	zetmeel	
gevoerd	worden	(Harris	et	al.,	2017).	

4.2.3.4 Medicatie	
In	de	eerste	periode	van	de	rhabdomyolyse	zijn	de	paarden	zeer	pijnlijk.	Deze	pijn	kan	bestreden	worden	
met	NSAID’s.	Daarnaast	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	acepromazine.	Dit	middel	vermindert	angst	
en	geeft	daarnaast	perifere	vasodilatatie	wat	een	bijkomend	positief	effect	kan	hebben.	Wanneer	de	
paarden	gevaarlijk	worden	door	de	pijn	kan	er	gesedeerd	worden	met	detomidine	(Beech,	1997).		

Dantrium	is	een	spierontspanner	die	proefondervinderlijk	bij	RER-paarden	is	gebruikt.	De	werkzame	stof	
is	dantroleennatrium.	Als	dit	medicament	een	uur	voor	training	wordt	gegeven,	blijken	de	serum	CK-
waardes	bij	paarden,	die	een	rantsoen	met	granen	met	veel	niet-structurele	koolhydraten	krijgen,	sterk	
gedaald	te	zijn	in	vergelijking	met	een	controlegroep	die	het	placebo	hebben	gekregen.	Dantrium	zorgt	
ervoor	dat	de	vrijstelling	van	calcium	door	de	ryanodinereceptoren	wordt	verminderd.	Het	middel	kan	
zelfs	het	intracellulaire	calcium	verlagen	wanneer	dit	reeds	verhoogd	is	(Edwards	et	al.,	2003;	McKenzie	
et	al.,	2004).	Een	nadeel	van	dantrium	is	dat	het	dopingpositief	is	en	dus	niet	gebruikt	mag	worden	96	
uur	voor	een	competitie	(Reed	et	al.,	2018).	

	



 

 30 

5. DISCUSSIE		
Het	doel	van	deze	literatuurstudie	is	het	aantonen	in	hoeverre	voeding	een	invloed	heeft	op	chronische	
spierpathologieën.	De	risicofactoren	die	aangehaald	werden	zijn	hierbij	een	belangrijk	punt.		

In	de	literatuur	is	er	een	enorme	diversiteit	aan	artikelen	te	vinden	die	het	op	bepaalde	vlakken	met	
elkaar	 eens	 zijn,	 maar	 op	 andere	 vlakken	 oneens.	 Een	 aantal	 van	 de	 risicofactoren	 die	 in	 de	
probleemstelling	aangehaald	zijn,	vallen	volgens	veel	auteurs	onder	het	equine	metabool	syndroom.	
Het	equine	metabool	syndroom	bestaat	uit	meerdere	aspecten,	namelijk	obesitas,	insulineresistentie	
en	laminitis	(Frank	en	Tadros,	2014;	Johnson	et	al.,	2012;	Morgan	et	al.,	2015).	Centraal	in	het	equine	
metabool	 syndroom	 staat	 het	 glucosemetabolisme.	 Dit	 is	 bij	 alle	 besproken	 spierpathologieën	 een	
belangrijk	aandachtspunt.	Glucose	wordt	gesynthetiseerd	uit	koolhydraten.	Bij	een	overmatige	opname	
aan	niet-structurele	koolhydraten	ontstaan	er	problemen.	Echter	zijn	er	tussen	het	equine	metabool	
syndroom,	PSSM	en	RER	belangrijke	verschillen	voor	wat	betreft	de	problemen	ten	opzichte	van	het	
glucosemetabolisme.	Bij	het	equine	metabool	syndroom	is	er	door	de	insulineresistentie	een	verlaagde	
insulinegevoeligheid	waardoor	de	cellen	minder	glucose	opnemen	bij	eenzelfde	hoeveelheid	insuline.	
Er	 is	meer	 insuline	 nodig	 om	 de	 glucose	 te	 verwerken	 (Reed	 et	 al.,	 2018).	 Bij	 PSSM	 is	 er	 juist	 een	
verhoogde	insulinegevoeligheid,	wat	betekent	dat	de	spieren	meer	glucose	opnemen	en	dit	verwerken	
tot	 abnormaal	 glycogeen	 (Annandale	 et	 al.,	 2004;	 Ribeiro	 et	 al.,	 2004).	 De	 verhoogde	 concentratie	
abnormaal	glycogeen	kan	leiden	tot	rhabdomyolyse.	Paarden	met	RER	kunnen	glucose	wel	op	de	goede	
manier	 verwerken.	 Bij	 deze	 pathologie	 gaat	 het	 om	 de	 exciteerbaarheid	 die	 niet-structurele	
koolhydraten	kunnen	veroorzaken,	dit	is	een	trigger	voor	rhabdomyolyse		(Valberg,	2006).	Volgens	een	
onderzoek	 uit	 2015	 (Destrez	 et	 al.,	 2015)	 kan	 een	 stressreactie	 veroorzaakt	 worden	 doordat	 er	
intestinaal	discomfort	is.	Door	een	laag	vezel/hoog	zetmeel	dieet	verandert	de	microbiota	in	de	darmen	
van	 het	 paard.	 Deze	 verandering	 kan	 invloed	 hebben	 op	 het	 gedrag.	 Dit	 sluit	 aan	 bij	 een	 hogere	
exciteerbaarheid	 bij	 een	 hoog	 zetmeeldieet.	 RER	 wordt	 veroorzaakt	 door	 een	 probleem	 in	 het	
calciummetabolisme.	Het	onderliggende	proces	staat	daarbij	dus	los	van	het	glucosemetabolisme.	De	
uiting	 van	 het	 probleem	 komt	 overeen	 met	 deze	 van	 PSSM.	 Het	 uit	 zich	 in	 spierproblemen	 zoals	
tremoren,	zwakheid	en	zweten.	Door	middel	van	bloedonderzoek	kan	er	een	verhoogd	creatinekinase	
in	het	serum	gevonden	worden	in	beide	gevallen.		

PSSM	en	RER	zijn	pathologieën	die	overerfbaar	zijn	(Barrey	et	al.,	2012;	Valberg,	2006;	Valberg	et	al.,	
2011).	Daarom	moeten	er	maatregelen	genomen	worden	om	deze	dieren	uit	te	sluiten	uit	de	fokkerij.	
Echter	 is	 dit	 lastig,	 doordat	 sommige	 paarden	 op	 een	 verantwoorde	 manier	 gehouden	 worden,	
waardoor	de	pathologie	niet	tot	uiting	komt.	Deze	paarden	zijn	een	risico	voor	de	fokkerij.	Een	oplossing	
zou	zijn	om	 in	 ieder	geval	alle	hengsten	die	gebruikt	worden	 in	de	 fokkerij	 te	 testen.	Echter	kunnen	
merries	de	aandoeningen	ook	overdragen.	Zij	zouden	ook	getest	moeten	worden	voordat	zij	 ingezet	
mogen	worden	in	de	fokkerij.	Voor	spierpathologieën	zonder	intrinsiek	defect	heeft	maatregelen	treffen	
voor	 de	 fokkerij	weinig	 zin.	 Deze	 pathologieën	 ontstaan	 door	 	managementproblemen,	 zonder	 een	
structureel	ander	probleem.		

Naast	 de	 genetische	 factor	 is	 voeding	 in	 alle	 besproken	 pathologieën	 zeer	 belangrijk.	 Voor	 zowel	
intrinsieke	 als	 niet-intrinsieke	 spierpathologie	 zijn	 niet-structurele	 koolhydraten	 een	 knelpunt	 in	 het	
rantsoen.	Deze	koolhydraten	zijn	voornamelijk	in	de	vorm	van	zetmelen	in	het	voer	aanwezig	(Ribeiro	
et	al.,	2004).	Hiermee	kan	de	eerste	onderzoeksvraag	eenduidend	beantwoord	worden.				
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Ondanks	 dat	 de	 niet-structurele	 koolhydraten	 een	belangrijke	 oorzaak	 zijn	 van	 de	 problemen,	 is	 de	
behandeling	niet	altijd	zo	eenvoudig	te	bepalen.	De	behandeling	is	sterk	afhankelijk	van	hoe	het	paard	
voordien	gehouden	werd,	zowel	qua	rantsoen	als	qua	training.	In	de	literatuur	is	er	eenduidigheid	over	
het	zoveel	mogelijk	vermijden	van	het	krachtvoer	uit	het	rantsoen	(Frank	et	al.,	2010;	Morgan	et	al.,	
2015).	Op	deze	manier	krijgt	het	paard	veel	minder	niet-structurele	koolhydraten	binnen,	wat	zeker	een	
goede	optie	is	wanneer	het	paard	voordien	krachtvoer	kreeg.	Bij	niet-intrinsieke	spierpathologie	is	het	
vaak	niet	genoeg	om	enkel	krachtvoer	 te	vermijden.	Ook	toegang	tot	 fructaan-rijk	gras	kan	namelijk	
problemen	 veroorzaken.	 De	 fructanen	 worden	 intestinaal	 omgezet	 tot	 fructose	 door	 bepaalde	
bacteriën.	 Door	 deze	 omzetting	 worden	 er	 endotoxines	 vrijgesteld	 die	 kunnen	 bijdragen	 aan	 het	
ontstaan	van	laminitis	(Johnson	et	al.,	2013).	Er	moet	dus	verder	gekeken	worden	dan	enkel	naar	het	
krachtvoer.	Belangrijk	is	om	een	uitgebreide	historie	van	het	huidige	rantsoen	te	kennen,	vooraleer	men	
een	nieuw	rantsoen	kan	opstellen	voor	deze	paarden.		

De	eerste	stap	in	de	behandeling	is	de	paarden	zo	comfortabel	mogelijk	krijgen.	Door	de	rhabdomyolyse	
zijn	de	paarden	vaak	zeer	pijnlijk.	Dit	uit	 zich	 in	spierkrampen,	spiertremoren,	 stijfheid	en	soms	niet	
meer	overeind	willen	komen	(Aleman,	2008;	McCue	et	al.,	2008b).	De	pijn	kan	bestreden	worden	met	
niet-steroidale	anti-inflammatoire	geneesmiddelen	(NSAID’s).	Een	studie	 in	de	humane	geneeskunde	
heeft	 aangetoond	 dat	 het	 gebruik	 van	 NSAID’s	 een	 positief	 effect	 heeft	 op	 de	 pijn	 en	 op	 de	
myoglobinurie	die	door	de	spierafbraak	veroorzaakt	wordt	(Wichardit	et	al.,	2011).	Voor	het	gebruik	
van	NSAID’s	bij	paarden	met	rhabdomyolyse	zijn	nog	geen	specifieke	onderzoeken	gedaan.	Het	is	echter	
wel	algemeen	bekend	dat	NSAID’s	werken	voor	musculoskeletale	problemen,	met	name	fenylbutazone	
(4,4	 mg/kg	 IV).	 Wel	 is	 het	 geweten	 dat	 het	 gebruik	 van	 NSAID’s	 bij	 paarden	 ook	 risico’s	 met	 zich	
meebrengt.	Het	ontstaan	van	maagzweren,	papilnecrose	van	de	nier	en	rechter	dorsale	colitis	zijn	een	
aantal	van	deze	risico’s	(Knych,	2017).	Het	is	van	belang	om	met	deze	risico’s	rekening	te	houden,	om	
bijkomende	problemen	te	voorkomen.		

Tegelijkertijd	met	het	toedienen	van	de	medicatie	moet	ook	al	gedacht	worden	aan	het	aanpassen	van	
het	 rantsoen.	Volgens	meerdere	onderzoeken	moeten	niet-structurele	koolhydraten	zoveel	mogelijk	
vermeden	worden	in	het	geval	van	EMS,	PSSM	en	RER		(Frank	et	al.,	2010;	Morgan	et	al.,	2015;	Reed	et	
al.,	2018;	Valberg	et	al.,	2011).	Echter,	wordt	daarbij	een	aantal	keer	beschreven	dat	er	ruwvoer	van	
lage	kwaliteit	gegeven	moet	worden.	Lage	kwaliteit	kan	op	verschillende	manieren	worden	opgevat.	
Wanneer	 men	 hygiënisch	 lage	 kwaliteit	 bedoeld,	 wordt	 dit	 sterk	 afgeraden.	 Het	 ruwvoer	 moet	
hygiënisch	ten	alle	tijden	van	hoge	kwaliteit	zijn.	Lage	kwaliteit	ruwvoer	bevat	vaak	schimmels	en	sporen	
van	 bijvoorbeeld	 Clostridium	 Botulinum.	 Een	 andere	 manier	 om	 het	 op	 te	 vatten	 is	 een	 laag	
energiegehalte.	Ook	dit	 is	niet	 volledig	 correct.	Het	energiegehalte	uit	niet-structurele	 koolhydraten	
moet	 inderdaad	 laag	 zijn,	 maar	 het	 vezelgehalte	 moet	 juist	 hoog	 zijn	 in	 het	 ruwvoer.	 Dit	 is	 de	
belangrijkste	energiebron	voor	paarden.	Dit	geldt	zeker	voor	paarden	met	EMS.	Bij	RER	en	PSSM	is	het	
afhankelijk	 van	 het	 paard.	 Verder	 mag	 het	 gehalte	 aan	 vitaminen	 en	 mineralen	 ook	 niet	 laag	 zijn.	
Wanneer	 dit	 het	 geval	 is,	 krijgen	 paarden	 tekorten	 aan	 deze	 elementen	 en	 ontstaan	 er	 andere	
problemen,	zoals	bijvoorbeeld	vitamine	E/selenium-deficiëntie	(Harris	en	Rivero,	2013,	2017).	Wanneer	
een	 paard	 op	 een	 dieet	 staat	 met	 enkel	 ruwvoer	 kan	 er	 voor	 gekozen	 worden	 om	 vitaminen	 en	
mineralen	bij	 te	 supplementeren	 (Frank	et	al.,	 2010;	Morgan	et	al.,	 2015).	Het	beste	 is	om	eerst	 te	
berekenen	of	alle	basisbehoeften	van	het	paard	gedekt	zijn	met	het	rantsoen.	Wanneer	blijkt	dat	niet	
alle	basisbehoeften	gedekt	zijn,	is	het	aangeraden	om	hiervoor	bij	te	supplementeren.	De	krachtvoeders	
die	 worden	 geadviseerd	 bij	 spierpathologieën	 hebben	 een	 hoger	 vetgehalte.	 Doordat	 de	 vetten	
geoxideerd	worden,	moeten	deze	oxidatieproducten	geneutraliseerd	worden	door	anti-oxidanten	zoals	
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vitamine	E	(Valk	en	Hornstra,	2013).	Echter	wordt	er	in	de	literatuur	meerdere	keren	bevestigd	dat	zelfs	
renpaarden	op	hoog	niveau	goed	 kunnen	presteren	op	een	 rantsoen	dat	 enkel	 uit	 ruwvoer	bestaat	
(Harris	en	Rivero,	2017;	Richardson	en	Murray,	2016).	Deze	paarden	hebben	door	hun	trainingsniveau	
juist	meer	anti-oxidanten	nodig.	Het	supplementeren	van	vitamine	E	en	selenium	door	middel	van	een	
ruwvoer	balancer	kan	daarom	in	het	voordeel	werken	ter	preventie	van	problemen.		

Beweging	 is	 naast	 het	 rantsoen	 een	 belangrijke	 factor	 in	 de	 behandeling.	 Een	 aangepast	
trainingsschema	werkt	alleen	wanneer	het	rantsoen	ook	wordt	aangepast.	Dit	geldt	zowel	voor	PSSM	
als	RER	(De	La	Corte	et	al.,	1999;	McKenzie	en	Firshman,	2009;	Reed	et	al.,	2018;	Ribeiro	et	al.,	2004;	
Valberg	et	al.,	2011).	Het	aangepaste	 trainingsschema	moet	gebaseerd	worden	op	het	werk	dat	het	
paard	voor	het	ontstaan	van	de	problemen	deed.	Dit	schema	moet	zodanig	aangepast	worden,	zodat	
het	paard	geen	episodes	van	 rhabdomyolyse	meer	doormaakt.	Wellicht	kan	dit	met	behulp	van	het	
meten	van	de	CK-waardes	in	het	bloed.	In	de	literatuur	zijn	hier	nog	geen	specifieke	onderzoeken	over	
te	vinden.	Dit	zou	in	de	toekomst	een	interessant	onderwerp	kunnen	zijn.	In	het	geval	van	EMS	kan	het	
trainingsschema	ook	aangepast	worden,	maar	hierbij	moet	er	gekeken	worden	naar	de	ernst	van	de	
eventuele	laminitis.	

De	laatste	vraag	die	beantwoord	moet	worden	is	hoe	het	rantsoen	spierpathologieën	kan	voorkomen.	
Dit	 is	 vrij	 gelijkaardig	 aan	 de	 behandeling	 hiervan.	 Om	 de	 optimale	 gezondheid	 van	 het	 paard	 te	
behouden	is	er	een	optimaal	trainingsschema	en	gebalanceerd	rantsoen	nodig.	Dit	geldt	ook	voor	het	
voorkomen	van	EMS.	Daarnaast	is	het	belangrijk	om	de	genetische	factor,	die	vooral	bij	PSSM	van	belang	
is,	te	blijven	screenen	zodat	er	niet	gefokt	wordt	met	paarden	met	de	mutatie.			

Kortom	kan	er	vastgesteld	worden	dat	in	het	geval	van	de	besproken	intrinsieke	spierdefecten	de	niet-
structurele	koolhydraten	in	combinatie	met	training	het	belangrijkste	punt	zijn	om	spierpathologieën	te	
behandelen	en	te	voorkomen.	Het	management	moet	aangepast	worden.	De	eigenaren	zouden	meer	
kennis	moeten	hebben	van	de	gevolgen	van	het	rantsoen	dat	zij	geven	aan	hun	paarden.	Wanneer	zij	
meer	kennis	zouden	hebben,	kan	er	meer	preventief	gewerkt	worden.	Elk	paard	is	anders	en	reageert	
anders	op	een	rantsoen.	Daarom	moet	elk	paard	zijn	of	haar	eigen	rantsoen	hebben,	afgesteld	op	de	
individuele	behoeftes	in	combinatie	met	een	individueel	opgesteld	trainingsschema.	In	het	geval	van	de	
niet-intrinsieke	spierdefecten	is	het	voornamelijk	een	kwestie	van	een	gebalanceerd	rantsoen.		
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