
Equine Metabool Syndroom
Een welvaarts-ziekte !!

Inleiding

Het equine metabool syndroom, EMS, is een hormonale aandoening bij pony's, paarden en ezels die gepaard
gaat  met overgewicht,  insuline resistentie  en hoefbevangenheid.  Deze ziekte vertoont gelijkenissen met het
metabool syndroom bij de mens.

Vooral overgewicht met te veel lichaamsvet en te weinig lichamelijke activiteit bevorderen de onwikkeling van
het metabool syndroom zowel bij mensen als paarden. Er bestaat een wanbalans tussen lichamelijke activiteit en
voeding: te weinig beweging en te veel eten. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar insuline resistentie
gekarakteriseerd door te veel insuline en/of suiker in het bloed is typisch voor deze ziekte.

Insuline-resistentie

Bij insuline resistentie is er een te lage gevoeligheid voor het hormoon insuline dat aangemaakt wordt in de
alvleesklier (pancreas). Insuline is nodig om suiker (glucose) uit het bloed op te nemen in insuline-gevoelige
cellen. In de cellen van spieren en andere weefsels wordt glucose opgeslagen (glycogeen) of direct omgezet in
de energie die nodig is voor het functioneren van cellen, weefsels en organen. Doordat bij insuline-resistentie de
glucose onvoldoende in de cellen wordt opgenomen, neemt het glucosegehalte in het bloed toe. Het lichaam
reageert hierop met een hogere productie van insuline om het bloedsuikergehalte binnen de limieten te houden.
Dit kan echter te ver gaan en wanneer de pancreas niet meer in staat is de verlaagde gevoeligheid voor insuline
te compenseren, ontwikkelt zich diabetes type 2 (suikerziekte).

Het verhaal van eigenaar

Bij veel van de patiënten wordt vermeld dat ze al “dik worden van lucht” en dat ze veel te zwaar zijn ook al
krijgen ze dezelfde hoeveelheid voeding als stalgenoten. Regelmatig wordt ook verteld dat het paarden zijn die
al eens een periode van hoefbevangenheid doorgemaakt hebben of die zogenaamd al eens beiderzijds vooraan
kreupel geweest  zijn tengevolge van gevoelige hoeven,  arthrose of regelmatig pijn hebben na bekappen of
nieuw beslag. Deze moeilijke perioden komen nogal eens voor in perioden waarin het gras hard groeit of waarin
de samenstelling van het gras erg rijk is of waarin veranderingen opgetreden zijn in de krachtvoedergift.

Bij een aantal paarden zit deze ziekte in de familie, dus is het interessant over (ziekte)gegevens te beschikken
van stamgenoten.

Symptomen

De meeste dieren met EMS vertonen veralgemeende zwaarlijvigheid (obesitas) of plaatselijke vetzucht.  Bij
paarden komen vetkussens vooral voor ter hoogte van het bovenste deel van de hals, net onder de manenkam,
aan de staartbasis,  achter de schouder of ter hoogte van de uier-of koker. Soms echter wordt EMS ook bij
minder vette dieren aangetroffen.

Het lichaamsgewicht kan worden gecontroleerd met een weegschaal of geschat door middel van een lintmeter of
scoresysteem. Er zijn meerdere scoresytemen gepubliceerd. De “cresty neck score” werd in 2009 door dr. Carter
beschreven en de “body condition score” werd in 1983 door dr Henneke gepubliceerd. Het gebruik van deze
systemen  vergt  wat  training  en  het  is  gebleken  dat  veel  eigenaren  het  gewicht  van  hun  eigen  dieren
onderschatten.

Het lichaamsgewicht wordt beinvloed door genetische factoren, voeding en lichaamsbeweging. In praktijk blijkt
dat  het  vooral  rassen  zijn  die  afkomstig  zijn  uit  een  zeer  sobere  leefomgeving  en  onder  onze  moderne



omstandigheden gemakkelijk te dik worden.

Bij sommige paarden worden ook te veel van bepaalde vetten, te veel leptine of indicaties voor ontsteking
aangetroffen in het bloed. De zieke dieren hebben soms soms een verhoogde bloeddruk en merries met EMS
kunnen een verlengde periode tussen de eisprongen hebben of in de winter hengstigheid blijven vertonen.

Sommige symptomen van EMS overlappen met de symptomen van de ziekte van Cushing bij paarden: EMS
komt echter veel vaker voor bij jongere paarden dan het Cushing syndroom en bij de ziekte van Cushing kunnen
ook andere symptomen duidelijk zijn zoals slecht ruiven, lang krullend haar en spieratrofie. Het is belangrijk dat
paarden met hoefbevangenheid zowel gecontroleerd worden op EMS als Cushing, vooral als ze ouder zijn dan
15 jaar.

Hoefbevangenheid

Een  van  de  meest  gevreesde  complicaties  van  EMS  bij  paarden  is  hoefbevangenheid.  Dit  kan  een
levensbedreigende complicatie vormen bij deze patiënten. Hoefbevangenheid kan echter ook andere oorzaken
hebben en kan bijvoorbeeld ook ontstaan door plots te veel krachtvoeder te eten, aan de nageboorte blijven
staan, zeer erge darmontsteking of bloedvergiftiging.

Opgelet, beiderzijds kreupelheid kan ook verzoorzaakt worden door hoefbevangenheid en het kan ook zijn dat
het paard in het verleden hoefbevangen geweest is.  Dan zien we aanwijzingen voor vroegere perioden van
hoefbevangenheid zoals uit elkaar lopende groeiringen in de hoornwand van de hoeven en een verbreding van
de witte lijn ter hoogte van de zool aan de onderkant van de hoef.

Acute hoefbevangenheid is te herkennen aan een stramme tot zeer stijve gang waarbij de dieren vooral proberen
te steunen op het achterste deel van de hoeven, tevens zijn de hoeven meestal te warm en is er een enorme
bloedstuwing in de voet. Vaak zijn de voorbenen meer aangetast dan de achterbenen. De paarden willen zich
nauwelijks meer verplaatsen vanwege de pijnlijke hoeven. Dit is een noodsituatie en het is dan ook van het
allergrootste belang onmiddellijk uw dierenarts te consulteren. In een volgend artikel zullen we hier uitgebreider
bij stil staan.

Vetweefsel is niet enkel een opslagplaats, maar produceert ook verschillende hormonen en stoffen die ontsteking
kunnen veroorzaken, waardoor te vette individuen zich continu in een toestand van milde chronische ontsteking
kunnen bevinden.

Het werk van de dierenarts

De dierenarts zal de diagnose stellen aan de hand van bovenvermelde klinische symptomen gecombineerd met
bloedonderzoek voor insulineresistentie en een gestoorde vetstofwisseling. Bij een erge graad van EMS zal het
insuline gehalte in het bloed continu verhoogd zijn. Eén bloedonderzoek na een nacht vasten zal bij een erge
graad van EMS meestal voldoende zijn om de diagnose te stellen.

Bij subklinische patiënten kan het gebeuren dat de insulinespiegel niet continu te hoog is. In dit geval kan een
hospitalisatie  nodig  zijn  om  tolerantietesten  uit  te  voeren  en  zo  problemen  met  de  insuline-  en
suikerstofwisseling in een vroeg stadium te kunnen diagnosticeren.

Ook problemen in de vetstofwisseling kunnen vastgesteld worden aan de hand van een bloedonderzoek na een
nacht zonder eten.

Wat doen we er aan ?

De behandeling bestaat uit een combinatie van dieet, lichaamsbeweging en medicijnen.

Het is zeer belangrijk de hoeveelheid energie in het dieet te verminderen. Het doel is het paard ongeveer 1% van
zijn lichaamsgewicht per week te doen verliezen. Dit dient te gebeuren in overleg met de dierenarts en hiervoor
dient voldoende tijd te worden genomen. Het dieet bij dieren met een erge graad overgewicht dient te bestaan uit
ruwvoeder met een mineralen/vitamine supplement. Best wordt daarvoor hooi met een laag gehalte aan niet
structurele koolhydraten gebruikt: ouder weidegrashooi is meestal het best geschikt. Bij dieren die minder obees
zijn kan het soms voldoende zijn het krachtvoeder uit het dieet te schrappen.



Het is aangewezen de dieren niet meer op de weide te laten tot de insuline resistentie duidelijk verbeterd is. Als
de dieren duidelijk verbeterd zijn dient toch nog opgelet te worden met gras vooral in perioden van snelle groei.
's Ochtends vroeg laten grazen is het meest aangewezen behalve wanneer er nachtvorst is geweest. Bij gevoelige
dieren zijn enkel korte graasperioden toegelaten, bv 1 uur per dag. Om het dier dan toch beweging te geven kan
gebuik gemaakt worden van een paddock, doch vermijd daarbij zandopname door bv. energie arm hooi ter
beschikking te  stellen  in  een  ruif  of  veilige  voederbak.  Ook graasmaskers  kunnen behulpzaam zijn  om te
vermijden dat de dieren te veel calorieën opnemen. Het is steeds beter de dieren meerder kleine hoeveelheden
voeder ter beschikking te stellen in plaats van 1 of 2 energierijke maaltijden. Indien zowel hooi als krachtvoeder
gegeven  wordt  is  het  aangewezen  het  hooi  eerst  te  voederen.  Tevens  lijkt  plantaardige  olie  een  betere
energiebron te zijn dan suikers voor dieren met EMS.

Indien mogelijk wordt aan de patienten beweging gegeven. Bij een ongetraind dier kan gestart worden met 2x
per week 20-30 minuten zeer lichte arbeid. Dit wordt dan geleidelijk aan opgevoerd tot 5 trainingssessies per
week met een hogere intensiteit.

Het grootste deel van de EMS patiënten heeft al veel baat bij een aangepast dieet in combinatie met voldoende
lichaamsbeweging en gelimiteerde weidegang. Om dit uit te voeren en vol te houden is de discipline van de
eigenaar of verzorger onontbeerlijk.

Metformine, een humaan geneesmiddel,  wordt soms ingezet om insuline resistentie te bestrijden. De eerste
onderzoeken lijken veelbelovend, maar over de veiligheid van dit product bij paarden na langdurig gebruik
bestaan nog geen wetenschappelijke gegevens.

Chroom,  magnesium,  kaneel  en  Vitex  agnus-castus  worden  in  de  voedersupplementen  industrie  vaak
aangeprezen  voor  het  gebruik  bij  dieren  met  EMS.  Momenteel  bestaat  nog  te  weing  wetenschappelijke
informatie door middel van gecontroleerde studies om het gebruik van deze supplementen te verantwoorden.

Om te onthouden

EMS  kan  ontstaan  als  paarden  het  'te  goed'  hebben.  Zwaarlijvigheid  en  hoefbevangenheid  kunnen
belangrijke indicatoren zijn. De bevestiging van de klinische diagnose gebeurt door bloedonderzoek. Ook
hier geldt dat hoe eerder de ziekte gediagnosticeerd wordt hoe beter. Preventie is de beste heelmeester!
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