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Mariene biotoxinen: een groeiend 
probleem voor de volksgezondheid

Philippe Delahaut en Mathieu Dubois
CER Groupe - Département Santé, Rue du Point du Jour 8, 6900 Marloie, België

Inleiding

Gedurende de laatste jaren ligt de aanhoudende bloei van mogelijk giftige algen aan de oorsprong van een vei-
ligheidsprobleem wat betreft drinkwater en visserijproducten, in het bijzonder schelpdieren. 

Mariene biotoxinen zijn secundaire metabolieten, gesynthetiseerd door dinoflagellaten en diatomeeën. Deze 
toxinen kunnen giftig zijn voor de mariene fauna of voor de consumenten via schelpdieren of vissen. Gewoonlijk 
klasseert men deze toxinen volgens de vastgestelde klinische symptomen bij een intoxicatie.

Belangrijkste mariene biotoxinen

“ Diarree inducerende toxinen (DSP) “ bevatten meerdere verbindingen waarvan de bekendste okadazuur is. Men 
stelt seizoensgebonden en geografische veranderingen vast met betrekking tot de aanwezigheid en toxiciteit 
hiervan.
Verschillende toxinen (DTX, PTX, YTX, enz.) kunnen aan de oorsprong liggen van deze spijsverteringsproblemen, 
waardoor ze kunnen verward worden met virale of bacteriële infecties. In de jaren 60 in Nederland wordt voor de 
eerste keer melding gemaakt van maag-darmontstekingen als gevolg van de consumptie van mosselen. Klinische 
symptomen verschijnen gemiddeld 4 uur na inname van besmette schelpdieren. Het gaat om diarree, braken en 
buikpijn. Deze symptomen verdwijnen na 3 dagen zonder nawerking. 

“ Paralytische toxinen (PSP) “ vormen een familie van een twintigtal chemisch verwante moleculen waarvan saxi-
toxine de basistoxine is.
Tussen 1689 en 1962 werden in de geschiedenis verschillende gevallen van intoxicatie vermeld die dodelijk 
kunnen zijn. De meeste gevallen werden vastgesteld in de gematigde gebieden met een predominantie aan de 
noordkust van het Amerikaanse continent. Vervolgens werden in de Europese landen alsook in het Zuid-Ameri-
kaanse continent en in Azië gevallen van intoxicatie door mosselen en schelpdieren beschreven.
De symptomen van intoxicatie duiken zeer snel op na de inname en de ernst hangt af van de ingenomen dosis, 
alsook van de individuele gevoeligheid.
In de meeste gevallen is het herstel volledig na enkele dagen maar in de ergste gevallen kunnen consumenten 
sterven als gevolg van een ademhalingsverlamming. De symptomen zijn hoodzakelijk zenuwaandoeningen van 
het type paresthesie. Helaas bestaat er tot nu toe geen tegengif.

De eerste gevallen van “amnesic shellfish poison (ASP) “ werden eind 1987 bekendgemaakt als gevolg van de 
consumptie van mosselen uit de riviermonding van het Prins Edwardeiland in Canada. De vastgestelde mariene 
biotoxine was domoizuur. Sindsdien werd deze biotoxine vastgesteld op andere plaatsen. Onder andere in landen 
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waar toezicht variabele hoeveelheden domoizuur in schelpdieren aan het licht bracht.
Korte tijd na inname vertonen de patiënten klassieke symptomen van voedselvergiftiging (braken, buikkramp, 
diarree,...). Vervolgens treden ongeveer 2 dagen later neurologische klachten op (hoofdpijn, geheugenverlies, des-
oriëntatie, coma, ...). Gewoonlijk duurt het herstel 1 tot 4 dagen, maar onder de zieken die werden getroffen door 
hevige stuiptrekkingen zijn helaas reeds doden gevallen.
Uit de analyse blijkt dat er een verband is tussen de vastgestelde stoornissen en de ingenomen dosis.

Naast deze drie bekendste groepen, bestaan er nog andere toxinen zoals de brevetoxinen, ciguatoxinen en meer 
recent de azaspiraciden, spiroliden en gymnodinium. De symptomen van alle intoxicaties zijn hoofdzakelijk diges-
tief of neurologisch van aard.
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Opsporingsmethode 

De problemen bij de analyse van mariene biotoxinen zijn vooral te wijten aan de zeer complexe chemische struc-
tuur van deze toxische moleculen. Deze maakt de chemische synthese van deze stoffen praktisch onmogelijk. De 
enige manier om ze in beperkte hoeveelheid te bekomen is om ze in vitro trachten te produceren vanuit de teelt 
van toxische algen. Dit is echter een onzeker en zeer vervelend werk. Deze moeilijkheid beperkt de toegang tot 
referentiestoffen die nodig zijn voor de analyse.

In België voert het FAVV regelmatig controles uit op de verschillende soorten schelpdieren en specifiek op mosse-
len. Voor de opsporing van domoizuur wordt hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie gebruikt. 
Die heeft een bepalingsgrens van 0,8 mg/kg. Voor de PSP-groep bestaan er 2 officiële methoden: met name de 
bioassay op muizen en HPLC met fluorescentiedetectie. In de toekomst zal men zich focussen op een LC-MS/MS-
methode voor de moleculen van deze groep. Deze techniek wordt reeds routinematig gebruikt voor okadazuur 
en verwante verbindingen.

Besluit 

Het domein van mariene biotoxinen is in volle uitbreiding. Er worden regelmatig nieuwe toxische soorten, nieuwe 
mariene biotoxinen en nieuwe besmette gebieden ontdekt. Gezien de rechtstreekse en volledige eliminatie on-
mogelijk is, proberen wetenschappelijke studies de bloei van toxinogene soorten fytoplankton te voorspellen.

Tegelijkertijd leidde de ontwikkeling van voorzuiveringsmethoden voor deze toxinen tot het op punt stellen van 
nieuwe biologische en fysico-chemische methoden voor de opsporing ervan. De opsporing en kwantificering 
van deze moleculen worden bemoeilijkt door de beperkte beschikbaarheid van de standaarden van deze toxinen. 
In tegenstelling tot de fysico-chemische methoden die te specifiek zijn, zijn de bioassays niet gevoelig genoeg.
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