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Een Luiks onderzoeksteam heeft de toxine kunnen 
aantonen die sinds de vroege jaren 2000 
verantwoordelijk is voor de in ons land en andere 
Europese landen terugkerende dodelijke aandoening 
bij paarden, “Atypische myopathie”.  

Het mysterie is eindelijk opgelost: De oorzaak van atypische 
myopathie is gevonden, namelijk “hypoglycine A”. 
Hypoglycine A is een dodelijk gif voor paarden dat men kan 
terugvinden in de vruchten van een gewone esdoorn (Acer 
Pseudoplatanus). Het opnemen van deze vrucht door paarden is reeds tientallen jaren verantwoordelijk 
voor de tot op heden onverklaarbare dodelijke afloop van duizenden paarden over heel Europa.  
 
Een pijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen:  
De meeste paardenliefhebbers herinneren nog de gebeurtenis in 2000, waarin een golf van paniek werd 
verspreid over het zuiden van Samber en Maas. Tientallen paarden werden dood of stervende 
aangetroffen in hun weiden, onder de hulpeloze ogen van hun eigenaars alsook van de dierenartsen.  
Op vraag van de dierenartsen van de getroffen regio werd de faculteit van Luik aangesteld als 
informatiepunt voor deze, in ons land, nog onbekende ziekte.  
De ziekte had echter de kop reeds opgestoken in het jaar 1984 in 
Engeland en Duitsland. Tijdens een algemene vergadering in 
Edingburgh, werd de ziekte “Atypische Myoglobinurie” benoemd.  
De naam verwijst naar de typische bruine kleur van urine, die 
ontstaat door de afbraak van myoglobine, een eiwit dat vrijkomt 
uit beschadigde spieren en normaal gezien verantwoordelijk is 
voor transport en opslag van zuurstof in de spieren. Dit 
gedenatureerd eiwit wordt via de urine afgescheiden, wat de naam 
“myoglobinurie” verklaard. Men noemt het “atypisch” omdat 
afbraak van deze eiwitten normaal gebeurd bij een intense 
krachtinspanning, wat bij dit syndroom niet het geval is. In 
november 2000 bleek het een ziekte te zijn die voornamelijk voorkwam ten Zuiden van Samber en Maas 
en in mindere mate in Duitsland en Frankrijk. Het ging in alle gevallen over paarden die vertoefden op de 
weide zonder enige voorgaande krachtinspanning. Tekenen van massale spierafbraak en sterfte, 
gemiddeld 48 u na het ontstaan de symptomen, werden opgemerkt. En dit, ongeacht of er al dan niet een 
intensieve behandeling werd ingesteld. De paarden werden of reeds dood aangetroffen in de weide of 
waren stervende (in shock en konden niet meer opstaan) (Delgeste 2002). 
De klinische diagnose is echter zeer moeilijk gezien er geen specifieke symptomen te herkennen zijn, met 
uitzondering van de bruine urine kleur. Het ophouden van de urine is echter eveneens een symptoom 
waardoor de bruine urine kleur niet spontaan kan worden waargenomen. Bij levende dieren kunnen sterk 
verhoogde spierenzymes een indicator zijn. Dit dient dan te worden onderscheiden van de klassieke 
myopathie die voorkomt na een intensieve inspanning. Een voorlopige diagnose dient te worden gesteld 
op basis van de voorgeschiedenis, de klinische symptomen en bloedonderzoek. De echte diagnose kan 
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echter alleen worden gesteld na autopsie, waarbij de meest aangetaste spieren 
(ademhalingsspieren en de spieren verantwoordelijk voor het recht blijven staan 
van het dier) dienen histologisch te worden bekeken.  
Op basis van de waarnemingen heeft men kunnen zien dat de ziekte niet 
onmiddellijk besmettelijk is. Er zijn echter wel bepaalde weiden die een groter 
risico met zich meedragen gezien er een groot aantal sterftegevallen op een korte 
periode voorkwamen. De dieren van de aanpalende weiden waren dan weer niet 
besmet. Er werd eveneens opgemerkt dat deze weiden steeds omgeven waren met 
bomen. De aangetaste weiden werden onderzocht door botanici en de enige 
gemeenschappelijk noemer die steeds terugkwam was de aanwezigheid van de 
esdoorn (Acer Pseudoplatanus). Het voorkomen van deze ziekte was ook steeds 
gepaard met winderige situaties, vocht en koude. De ziekte leek voornamelijk 
jonge paarden en paarden met overgewicht aan te tasten. Andere diersoorten 
blijven tot op dit moment gespaard van de ziekte. Ondanks de grondige 
observaties, de gezamelijke inspanningen van de Luikse onderzoeksgroep en 
andere Europese universiteiten werd op dat moment geen oorzaak gevonden.  

In 2004 werd onder leiding van Dr. Dominique Votion een systeem van toezicht op de ziekte en 
vroegtijdige waarschuwing opgericht, de AMAG, “Atypic Myopathie Alert Group”. Via dit netwerk 
konden epidemiologische studies worden uitgevoerd, preventieve maatregelen worden geadviseerd in 
risicovolle periodes. De beste preventie is de paarden tussen oktober en december slechts enkele uren op 
de weide te laten. Men constateerde eveneens dat wanneer er een hele slechte herfst geweest was, er 
voornamelijk nieuwe gevallen werden opgemerkt in de volgende lente. Hierdoor konden eigenaars op dat 
moment preventieve maatregelen nemen. Bijkomend was het op dat moment eveneens zeer belangrijk 
om de jonge, meer kwetsbare paarden meer aandacht te gaan schenken. Helaas konden nieuwe gevallen 
van atypische myopathie niet worden verhinderd, ondanks de preventieve maatregelen. Gezien er op dat 
moment nog geen effectieve behandeling gekend was, werd door het AMAG voornamelijk aan 
dataverzameling gedaan. Op basis van deze data konden dan risicofactoren ontdekt worden.  
 
Toxine, de mogelijke oorzaak:  
Ondanks de vele onderzoeken die werden uitgevoerd, bleven er na het onstaan van de ziekte in 2000 
gevallen op repetitieve wijze bijkomen. Het leek erop dat de ziekte ontstond via de voeding, maar 
jammergenoeg bleef de zoektocht naar een giftige stof in gras, water, bodem zonder resultaat.  
Op basis van de verschillende genomen stalen (weefsel, bloed, urine,…) werden nieuwe wegen verkend.  
Door de jaren heen werd ontdekt dat de massale spierafbraak te wijten was aan een abnormaal 
vetmetabolisme. De abnormale ophoping van vetdruppeltjes in spiercellen en storingen in de 
biochemische cycli van de transformatie van vet in voor het lichaam bruikbare energie brachten een 
nieuwe onderzoekslijn aan het licht, een mitochondriale dysfunctie. Bij paarden met atypische myopathie 
werd een duidelijke dysfunctie van de mitochondriëen waargenomen. Er werden verschillende 
gelijkenissen opgemerkt tussen atypische myopathie en de humane ziekte, “Jamaicaanse braakziekte”.  
Ondanks de beide ziekten verschillende klinische symptomen vertonen, wordt er bij de humane 
geneeskunde eveneens een dysfunctie van het vetmetabolisme waargenomen en is de oorzaak eveneens 
door opname van  het toxine A Hypoglycine. 
In tussentijd werd in Amerika een vergelijkbare ziekte ontdekt die seizoensgebonden weide myopathie 
werd gedoopt.  
In 2012 werd een nauwe  samenwerking tussen de universiteit van Luik en en de universiteit van 
Minnesota gemaakt  om de hypothese van een hypoglycine A vergiftiging te verifiëren. Het 
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afbraakproduct (metaboliet) van hypoglycine A werd gevonden in het serum van getroffen paarden in 
Europa als de paarden bezweken in de Verenigde Staten ten gevolge van “seizonesgebonden weiland 
myopathie”.  
De lang verwachte verklaring voor de oorzaak van atypische myopathie is nabij. De onderzoekspiste 
waarbij de gewone esdoorn met zijn zaden rijk aan Hypoglycine A aan de basis ligt, stijgt in interesse. De 
risicofactor van sterke wind kan worden verklaard omdat op deze manier een grote hoeveelheid zaden in 
de weilanden terechtkomen.  
Waarom deze bomen het laatste millenium een duidelijk toegenomen hoeveelheid aan giftige stoffen 
produceren het laatste millenium en waar bepaalde jaren meer giftige stoffen worden geproduceerd is nog 
een raadsel. …Of zijn de paarden de laatste jaren deze zaden beginnen opnemen?... We staan de dag van 
vandaag al veel verder in de zoektocht naar de oorzaak maar er is nog een lange weg te gaan..  
 
Dr. Catherine Delguste.  
 


