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Atypowa miopatia u koni (ang. atypical 

myopathy), znana również pod nazwą 
atypowej mioglobinurii, jest często 
śmiertelną chorobą wywołaną spoży-
ciem hipoglicyny A (HGA) i metyleno-
cyklopropyloglicyny (MCPG) zawar-
tych w liściach, nasionach i kiełkach 
klonu jawor i klonu jesionolistnego. 
Pierwszy z nich ma związek z zatru-
ciami na terenie Europy, z kolei drugi 
odpowiada za występowanie atypowej 
miopatii na terenie Stanów Zjedno-
czonych. Zatrucie charakteryzuje się 
ostrym uszkodzeniem komórek mię-
śniowych, co najczęściej manifestuje 
się niemożnością utrzymania prawi-
dłowej postawy ciała i problemami 
z oddychaniem. Do zatruć może dojść 
w każdej porze roku, ale najwięcej 
przypadków ma miejsce w okresie je-
sienno-zimowym, co wiąże się ze spo-
życiem nasion, i wiosennym, jeżeli 
w miejscu bytowania koni są obecne 
kiełki. Niemal 94% przypadków za-
truć w okresie wiosennym ma miej-
sce od 1 marca do 31 maja. Ten sam 
procent w okresie jesiennym ma miej-
sce od 1 października do 31 grudnia. 
Z powodu braku swoistego antidotum 
ponad 70% przypadków zatruć koń-
czy się śmiercią zwierzęcia w ciągu 
72 godzin.

HGA i MCPG
Wśród roślin z rodziny mydleńcowa-
tych tylko klon jawor (łac. Acer pseudo-

platanus) i klon jesionolistny (łac. Acer 

negundo) mają znaczenie w rozwoju 
atypowej miopatii na terenie Europy. 
U innych, powszechnie występują-
cych gatunków, takich jak klon zwy-
czajny (łac. A. platanoides) i klon polny 
(łac. A. campestre) nie stwierdzono 
obecności HGA i MCPG lub ich stę-
żenie jest zbyt niskie i tym samym nie-
wykrywalne. Innymi drzewami z tego 
rodzaju, u których stwierdzono te sub-
stancje, są: klon palmowy (łac. A. palma-

tum), klon japoński (łac. A. japonicum), 
klon wielkolistny (łac. A. macrophyl-

lum), klon kłosowy (łac. A. spicatum), 
klon srebrzysty (łac. A. saccharinum) 
i klon cukrowy (łac. A. saccharum). 
Nie występują one naturalnie na tere-
nie Europy, ale można je spotkać jako 
rośliny ozdobne sadzone w parkach, 
ogrodach botanicznych lub na prywat-
nym terenie.

Największa koncentracja HGA 
i MCPG wykrywana jest odpowied-
nio w: kiełkach, nasionach (u których 
koncentracja potrafi  się bardzo róż-
nić) i liściach. Pomimo niższej zawar-
tości toksyn w nasionach do zatruć 
dochodzi częściej w okresie jesien-
nym. Tłumaczy się to tym, że w okre-
sie wiosennym, kiedy obecne są kieł-
ki, konie mają do dyspozycji również 
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Atypical equine myopathy

Streszczenie
W okresie wiosennym oraz jesiennym 
u części koni spędzających wiele czasu 
na pastwisku może dojść do rozwinięcia 
się atypowej miopatii. Ta jednostka 
chorobowa jest związana ze spożyciem 
niektórych części roślinnych drzew, np. 
klonu jawor , który również rośnie 
na terenie Europy. Ostry przebieg 
choroby, wysoki wskaźnik śmiertelności 
i brak swoistego antidotum sprawia, 
że leczenie jest prawdziwym wyzwaniem, 
zwłaszcza w warunkach terenowych. 
Z tego powodu należy pamiętać, 
że najistotniejszym aspektem radzenia 
sobie z atypową miopatią jest 
zapobieganie.

Słowa kluczowe
atypowa miopatia, klon jawor, hipoglicyna A

Abstract
In the spring and autumn season some 
horses that spend too much time 
at pasture may develop  atypical 
myopathy. This medical condition 
is related to ingestion of some plant parts 
from trees, among others, sycamore 
maple, which also grows in Europe. 
Severe course of the disease, high 
mortality rate and lack of specifi c antidote 
cause the treatment to be a real 
challenge, especially if treated in the fi eld 
conditions. It is worth remembering that 
the most signifi cant aspect of managing 
atypical myopathy is prevention.

Keywords
atypical myopathy, sycamore maple, 
hypoglycin A
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świeżą i bujną trawę, która jest przez 
nie chętniej wybierana jako pokarm.

Epidemiologia
Atypowa miopatia u koni została opi-
sana po raz pierwszy na terenie Euro-
py w 1939 roku (ale z całą pewnością 
choroba występowała już wcześniej) 
i już wtedy jej źródła doszukiwano 

się na terenie pastwiska. Pierwszą 
dużą falę zachorowań zanotowano 
w 1995 roku na terenie północnych 
Niemiec. Choroba jest również stwier-
dzana na terenie Stanów Zjedno-
czonych i Kanady, gdzie nadano jej 
nazwę sezonowej miopatii pastwisko-
wej (ang. seasonal pasture myopathy, 
SPM). Przypadki atypowej miopatii 

u koni stwierdza się na terenie krajów 
północnej Europy i Ameryki Północ-
nej. Z danych zebranych między 2006 
a 2019 rokiem wynika, że najwięcej 
przypadków na terenie Europy zano-
towano we Francji (wraz z Korsyką) 
i w Belgii. Są one również zgłaszane 
przez naszych zachodnich sąsiadów 
– Niemców i Czechów.

Ryc. 1a-b. Nasiona klonu jawor są najczęstszym źródłem intoksykacji koni w okresie jesiennym
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Zapobieganie
Z uwagi na ostry przebieg zatrucia, wysoką 
śmiertelność i brak antidotum, zapobieganie jest 
najważniejszym aspektem uniknięcia zatrucia 
u koni. Jest kilka kluczowych elementów, które 
należy wziąć pod uwagę.

1. Pastwisko/padok – zaleca się, aby sprawdzić, 
czy na terenie lub w okolicach padoku albo 
pastwiska nie rosną żadne z wymienionych 
drzew (niezbędna może okazać się pomoc 
specjalisty w postaci osoby z wykształceniem 
botanicznym). Jeżeli konie mają dostęp do na-
turalnych źródeł wody, np. potoku, również 
należy się upewnić, czy w jego przebiegu nie 
rosną trujące klony. Hipoglicyna A jest sub-
stancją rozpuszczalną w wodzie, dlatego też 
picie ze strumienia, w którym mogą znajdować 
się części roślin, niesie ze sobą ryzyko zatrucia. 
Z tego też powodu, przy istnieniu ryzyka zatru-
cia, należy unikać wilgotnych pastwisk i wy-
puszczania koni w deszczową pogodę.
Rozprzestrzenianie się nasion i liści jest uza-
leżnione od pogody. Przy jesiennych wiatrach 
mogą być one przenoszone nawet na odle-
głość kilkuset metrów. Mając to na uwadze, 
istotne jest regularne sprawdzanie, czy na te-
renie, do którego mają dostęp konie, nie znaj-
dują się trujące części roślin.
Jeżeli występują one w ilości uniemożliwiają-
cej skuteczne pozbycie się ich z terenu całe-
go pastwiska, należy rozważyć podzielenie 
go na mniejsze obszary z ograniczonym do-
stępem dla koni.
Zalecany jest wypas na pastwiskach poro-
śniętych bujną trawą, ponieważ zwierzęta 
dużo mniej będą zainteresowane jedzeniem 
trujących części roślin.
Jeżeli powyższe zalecenie nie są możliwe 
do spełnienia, należy się zastanowić nad zna-
lezieniem pastwiska w innym miejscu, które 
będzie pod tym względem bezpieczniejsze.

2. Konie – dotychczas nie stwierdzono predys-
pozycji rasowych u zatrutych koni. Zaobser-
wowano jednak szereg innych czynników, 
które miały na to wpływ. Stwierdzono, 
że do intoksykacji dochodziło częściej u koni 
poniżej trzeciego roku życia. Należy jednak 

zaznaczyć, że konie w każdym wieku są po-
datne. Najwięcej przypadków stwierdzano 
u zwierząt chudych i z normalną kondycją cia-
ła. Do zatruć dochodziło też częściej, gdy do-
stęp do pastwiska był nieograniczony (często 
24 godziny na dobę), a konie były mało ak-
tywne fizycznie.
Zalecane jest, aby dopasować długość prze-
bywania poza stajnią do pogody. W przypad-
ku istnienia ryzyka związanego z obecnością 
drzew w pobliżu miejsca bytowania koni pod-
czas okresu jesiennego lub wiosennego, nale-
ży ograniczyć czas przebywania na pastwisku 
do maksymalnie 6 godzin dziennie.

3. Pasza i woda – odpowiednia suplementacja 
w żywieniu koni (siano, słoma, pełnowarto-
ściowe mieszanki, owies, jęczmień, kukury-
dza) w ciągu całego roku minimalizuje ryzyko 
wystąpienia zatrucia. Z uwagi na to, że aty-
powa miopatia skutkuje niedoborami ener-
getycznymi, odpowiednia podaż substratów 
energetycznych (w szczególności węglowoda-
nów) wspomaga produkcję energii w reakcjach 
metabolicznych. Innymi substancjami, które 
mogą zwiększyć szanse na przeżycie, są wi-
taminy i antyoksydanty (selen, witamina E). 
Mitochondrialne enzymy unieczynniane przez 
działanie HGA są zależne od dinukleotydu fla-
winoadeninowego (FAD). Koenzym ten jest 
pochodną ryboflawiny (witaminy B2), co nasu-
wa przypuszczenia, że suplementacja wita-
min w przypadku zapobiegania zatruciu jest 
jak najbardziej wskazana. Doskonałym źró-
dłem tej witaminy jest lucerna i, w mniejszym 
stopniu, siano z powszechnie występujących 
traw. Należy również mieć na uwadze, że od-
powiednio odżywione konie będą mniej chęt-
ne do szukania i spożywania trujących części 
roślin, jeżeli takowe są obecne na pastwisku.
Co więcej, karmienie koni sianem w okresie 
jesiennym jest uznawane za istotny czyn-
nik ryzyka. Należy mieć na uwadze, że siano 
może zawierać nasiona i kiełki o różnej kon-
centracji HGA, która może się utrzymywać 
na wykrywalnym poziomie przez miesiące 
lub nawet przez lata. Nasuwa to podejrzenie, 
że do zatruć może również dochodzić u zwie-



Podatne na zatrucia są zwierzęta z ro-
dziny koniowatych – konie, osły i zebry 
(przypadki zgłaszane z zoo na terenie 
Europy), a także przeżuwacze.

W dostępnych publikacjach braku-
je doniesień odnośnie predyspozycji 
rasowych u koni. Zaobserwowano jed-
nak pewne czynniki ryzyka. Należą 
do nich: wiek poniżej 3 lat, obniżona 
lub prawidłowa kondycja ciała, niska 
aktywność zwierząt i nieograniczony 
dostęp do pastwiska.

Atypowa miopatia charakteryzuje 
się dużą śmiertelnością, która różni 
się w zależności od roku i kraju. War-
tości wskaźnika śmiertelności oscylu-
ją między 47 a 97%, ze średnią wyno-
szącą 74%.

Mechanizm 
działania toksyn
Hipoglicyna A i metylenocyklopro-
pyloglicyna nie są truciznami per 

se. Po spożyciu przez konia są one 

przekształcane w aktywne metabo-
lity – metylenocyklopropyloacetylo-
-CoA (MCPA-CoA) i metylenocyklo-
propyloformylo-CoA (MCPF-CoA). 
Obie te substancje wpływają na szlak 
oksydacji kwasów tłuszczowych przez 
unieczynnianie enzymów biorących 
udział w -oksydacji i hamując pro-
dukcję energii pochodzącej z metabo-
lizmu tłuszczy, który jest jej głównym 
źródłem we włóknach mięśniowych 
typu I.

rząt w samej stajni. Jak na razie jednak brak 
jest jakichkolwiek doniesień na ten temat. 
Pastwiska wykorzystywane do produkcji sia-
na dla koni powinny być wolne od obecno-
ści klonu jawor i klonu jesionolistnego. Pasza 
wolna od toksyn może być stosowana na pa-
stwisku ad libitum. Siano nie powinno jednak 
być ani umieszczane na ziemi, ani pod drze-
wami z rodzaju klonowatych zawierających 
toksyny – jeżeli takie znajdują się na terenie 
pastwiska.

4. Woda do picia – w celu zapobiegania zatru-
ciom należy stosować wodę dostarczaną 
przez zakłady wodociągowe, którą moż-
na umieszczać na pastwiskach, np. w spe-
cjalnych tankach lub w wannach. Należy 
wystrzegać się wody z naturalnych źródeł 
z uwagi na to, że może być ona zanieczysz-
czona toksynami i być przyczyną rozwinięcia 
się atypowej miopatii. HGA, zawarta w li-
ściach i nasionach, może być uwalniana pod-
czas kontaktu z wodą.

r e k l a m a
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Podobny profi l biochemiczny wystę-
puje u ludzi w przebiegu genetycznej 
choroby o nazwie defi cyt dehydroge-
nazy acylo-CoA, zwaną inaczej acy-
durią glutaronową typu II, która jest 
dziedziczona w sposób autosomalny, 
recesywny.

Innym podobnym schorzeniem, tak-
że występującym u ludzi, jest jamajska 
choroba wymiotna. Dochodzi do niej 
przez zatrucie hipoglicyną A znajdu-
jącą się w niedojrzałych owocach drze-
wa ackee. Choroba objawia się ostrymi 
objawami ze strony przewodu pokar-
mowego i hipoglikemią, a w ciężkich 
przypadkach może dojść do depresji 
ośrodkowego układu nerwowego.

W przebiegu atypowej miopatii do-
chodzi do powstania ostrej rabdomio-
lizy, która nie jest powiązana z wy-
siłkiem fizycznym. HGA i MCPG 
nieodwracalnie uszkadzają komórki 
mięśniowe, w szczególności mięśnie 
odpowiedzialne za postawę ciała, mię-
sień sercowy i mięśnie oddechowe. 
W efekcie koń nie jest w stanie utrzy-
mać postawy stojącej i może mieć pro-
blemy z oddychaniem.

Uszkodzenie mięśni prowadzi do po-
jawienia się w krwi krążącej dużej ilości 
mioglobiny, która z kolei może sprzy-
jać rozwojowi niewydolności nerek.

Objawy
Typowymi objawami atypowej 
miopatii u koni są: 
• niemożność utrzymania 

prawidłowej postawy ciała, 
• sztywność mięśni i niechęć 

do poruszania się, 
• drżenia mięśni, 
• tachykardia, 
• tachypnoe, 
• nadmierna potliwość, 
• brunatny mocz o zwiększonym 

ciężarze właściwym, 
• przekrwienie błon śluzowych 

przy zachowanej normotermii.

Z powodu długiego utrzymywania gło-
wy w pozycji dolnej, u części zwierząt 
może dochodzić do obrzęku przełyku 
i okolic głowy, a także częściowej nie-
drożności krtani i tchawicy, co może 

nasilać objawy oddechowe. Należy 
zaznaczyć, że wczesne objawy mogą 
sugerować kolkę.

Mocz koni z intoksykacja ma często 
barwę czerwoną lub brązową, co jest 
związane z obecnością mioglobiny 
(mioglobinuria).

Diagnostyka
W diagnostyce atypowej miopatii na-
leży uwzględnić wywiad w połączeniu 
ze wspomnianymi wcześniej objawa-
mi, tj. miopatia w połączeniu z mioglo-
binurią. Bardzo przydatna może oka-
zać się informacja o występowaniu 
podobnych zatruć wśród koni na da-
nym terenie, a także identyfi kacja kon-
kretnych klonów i/lub trujących czę-
ści roślin na terenie pastwiska.

W badaniach krwi pomocnym wskaź-
nikiem są: podwyższona aktywność ki-
nazy kreatynowej (CK) i aminotrans-
ferazy asparaginianowej (AST/GOT), 
które wskazują na rozpad komórek 
mięśniowych. Rzadziej wykorzysty-
wane, ale mogące również okazać się 
przydatne w diagnostyce, jest ozna-
czenie stężenia troponiny I we krwi, 
która może wskazywać na uszkodze-
nie kardiomiocytów.

W przypadku brunatnego moczu 
o wysokim ciężarze właściwym, szyb-
ki test na obecność krwi pozwala nam 
wykluczyć inne przyczyny, do których 
można zaliczyć problemy sercowo-na-
czyniowe lub wstrząs hipowolemicz-
ny, w których test na obecność krwi 

w moczu jest najczęściej ujemny. Na-
leży też zaznaczyć, że w przypadku 
pozytywnego wyniku testu odróżnie-
nie obecności hemoglobiny od mio-
globiny nie jest możliwe, a test pa-
skowy wykrywa mioglobinę jako krew 
przy braku erytrocytów.

Atypowa miopatia może wystąpić 
u kilku osobników w danym stadzie, 
ale pomocny w diagnostyce może być 
fakt, że do zatrucia nie musi dojść 
u wszystkich koni korzystających z da-
nego padoku lub pastwiska. Trujące 
części roślin mogą znajdować się tyl-
ko na niewielkiej części ich obszaru. 
Nie stwierdza się występowania róż-
nic w podatności na działanie toksy-
ny wśród koni.

Leczenie i hospitalizacja
Z uwagi na ciężki przebieg choroby 
wskazane jest hospitalizowanie zwie-
rząt wykazujących objawy zatrucia. 
Ma to swoje odniesienie we wskaźni-
ku śmiertelności, który jest najmniej-
szy w przypadku koni leczonych w kli-
nice i wynosi 44%.

Brak jest swoistego antidotum, któ-
re mogłoby zostać wykorzystane w le-
czeniu. Z tego względu możliwe jest 
tylko wdrożenie leczenia objawowe-
go. W tym przypadku najbardziej 
efektywne jest stosowanie witamin 
i antyoksydantów. Dodatkowo nale-
ży wdrożyć adekwatne leczenie prze-
ciwbólowe, często z wykorzystaniem 
leków opioidowych. Terapię z wyko-

Ryc. 2. Czas przebywania na pastwisku, w obrębie którego rosną klony jawor, ma ogromny wpływ 
na rozwinięcie się atypowej miopatii

fo
t. 

iS
to
ck



Konie

C H O R O B Y  K O N I  2 0 2 1  •  13

rzystaniem niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych należy skojarzyć 
z odpowiednią płynoterapią, aby zmi-
nimalizować negatywny wpływ tych 
leków na nerki. Wlewy z lignokainą 
są stosowane w celu przeciwdziała-
nia arytmiom.

W przypadku niedostatecznego 
przyjmowania przez konia pokarmu 
drogą doustną (brak apetytu, dysfagia) 
należy wdrożyć pomoc w tym zakresie 
lub ewentualnie rozpocząć odżywia-
nie drogą parenteralną.

U zwierząt zalegających należy za-
stosować taśmy podtrzymujące, aby 
zapobiegać uszkodzeniu mięśni 
na tle niedokrwiennym. To samo ty-
czy się głowy – w przypadku proble-
mu z utrzymywaniem podniesionej 
głowy należy wdrożyć wspomaganie, 
aby nie doszło do obrzęku tej okolicy 
wraz z pojawieniem się dodatkowych 
problemów z oddychaniem i przyjmo-
waniem pokarmu.

Z uwagi na złożone leczenie, które 
często wymaga całodobowego nadzo-

ru nad stanem pacjenta, próby podej-
mowania terapii w terenie mogą oka-
zać się mało skuteczne.

Prognoza leczenia
Leczenie atypowej miopatii potrafi  być 
wyzwaniem. Nie stwierdza się korela-
cji wstępnych objawów i wyników ba-
dań krwi z prognozą przeżycia koni 
z intoksykacją. 

Do objawów, które mogą 
posłużyć jako wskaźnik złego 
rokowania, należą: 
• tachykardia, 
• tachypnoe, 
• kwasica oddechowa,
• długotrwałe zaleganie. 

Prognozowanie leczenia należy opie-
rać na badaniach biochemicznych 
krwi i stężeniu metabolitów toksyn 
we krwi i w moczu. Informacja o sza-
cunkowym rokowaniu może być nie-
zwykle wartościowa dla właściciela 
zwierzęcia. 
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