
als og ryg 
- hestens aksel i bevægelsen 
Ryggen er det vigtige bindeled 
mellem hestens fire ben og har 
derlor afgørende betydning for 
hestens bevægelsesmønster. På 
samme måde har halsen 
afgørende betydning for hestens 
bevægelse, da denne med 
ryggen og et mindre bidrag fra 
hestens hale udgør akselen i 
hestens balance og bevægelse 

Af Jon Vedd ing Nielsen, dyrlæge 
Foto: Jesper Møller-Nielsen, dyrlæge 

De t er påvist, at Grand Prix springheste 
har en generelt læ ngere hals end gennem
snitsb esten, og som følge heraf en stø rre 
evne ti l at bevare balancen. Således vil 
heste med en meget kort ell er mege t lavt 
ansat bals have en generelt mindre balan
ceevne og dermed evne til at bevare takt 
og en stor gangart. Ligeledes vil disse heste 
som springheste have en generelt mindre 
e1·ne ti l at bevare balancen ved forcering af 
forhindringer. Tilsvarende 1riser h este med 

• Torntap 

Facetled 
Rygmarvskanal 

Nederste led 
Brysthvirvel 

15-21 halehvirvler l Korsben l6 lændehvirvler l 

Fig 2. To-taktet trav med højre bagben og venstre forben i jorden samtidig l øvrigt ses en normal og fri over
linie - bemærk hestens frivillige brug af overl1nien. Ikke alle heste bes1dder denne fleksibilitet naturligt. 

af\igende n·gudformninger sasom Slajn·g
gede heste eller heste med karpelænd en 
generelt mindre en1e til toppræstation 
indenfor såvel dressur so m springn ing. 

Overliniens knogler 
Overlinien startende fra selve nakkeled
det nedover halsen , rygge n og krydset 
består af 7 halshvirvler, 18 brysthvirvler, 6 
lændehvirvler, korsbenet (.'i sammenvok-

18 brysthvirvler 7 halshvirvler 

sede hvirvler) samt e t varierende anta l 
haleh1·irl"l er (fi g l ) . Alle ryghvirvlerne er 
b1·gget o p på samme m åde , men større l
sen af de fo rske ll ige knoglefremspring 
1·aricre r meget og giver den·ed ryghvirv
ler ne i de fo rskellige områder et meget 
varie re nde udseende . AJle ryghvirvler har 
en krop, lwo r der forenden af denne sid
der en disc mellem denne og den næste 
ryghlrirvel. Oven på r yghvirvlernes krop 
danner samtlige knogler fra første bals
hvirvel tilbage til korsbenet et cirkulæ rt 
hulr um , hvori rygmarven forl øber. Umid
delbart over dette hu lrum forekomm er 
selve facetleddene, hvor disse er lokalise
ret på hver sin side af r yghvinlen i begge 
ender, således hver r yghvinel er m ed til 
at dann e fire facetled. Disse facetled tj e
ner til at styre r yghvin·le rnes indbyrdes 
p lacering og sikrer med ledkapslen, at 
ryghvirvlerne hver især kun bar en mege t 
begrænse t bevægel ighed. mens bidraget 
fra hve r ryghvin·e l tilsammen giver en 
stor bevægelighed af h ele ryggen. På 
samtlige af ryggen s h1·irvler forekommer 
der ovenpå d isse e t knoglefremspring af 
variere nde størrelse, som be tegnes torn
tappe. De meget lange torntappe på de 
forreste brvsth1·irvler danner selve man
ken, mens de resteren de danner selve 
sadelleje t og kan mærkes, n år fingrene 
be1·æges ned over ryggen på h este eller 
tils1·aren de hos mennesker. 

Fra bagpå kraniet til korsbenet forløber 
der o1·enpå torntappene samt mellem dis
se e t lang se ne bånd, der hæfte,- på hver 
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torntap og si krer sam men med et tilsvaren
de senebånd forløbende under samtlige 
ryghvirvler, at rygh,rirvlerne ikke kan for
skubbes i fo rhold til hinanden. 

Hvorfra stammer rygsmerterne? 
Der forekommer en lang række forskellige 
mulige årsager til rygsmerter hos heste. 
Den hyppigste forekomm ende årsag er 
rent faktisk forkert/ dårlig ridning, hvor 
manglende balance eller forståelse for 
brug af hj ælperne mod \ri r ker h estens fysio
logiske og normale bevægelse . Herved 
opstår muskelspændinger og -smerter, 
hvor rygsymptomerne \riser sig ved mang
lende brug af ryggen og i mange tilfælde 
en sænket ryg, hvor hesten vi l slå fra og 
dermed forstærke det uheldige beYægel
sesmønster og den onde cirkel, som ehi
pagen går ind i med fl ere rygsmerter ti l 
fø lge. 

Ensidig træning eller vedvarende 
u·æning med øvelser, hvor hesten har pro
blemer kan medføre muskelspændinge r 
eller muskelsmene og dermed rygsympto
mer, som ti l sidst gør øvelserne umulige. 
Det er således \rigtigt at hestens evner eller 
mangel på samme respekteres, ligeledes er 
det \rigtigt at opbygge hestens overlinje 
inden samling, bæring og krævende øvel
ser forlanges. Ved enhver træning er det 
derfor \rigtigt i intenall er efter hestens 
maximale samling og bæringsgrad at lade 
denne trave frem lang og 

udformni ng kan disponere for rygsmerter. 
eksempelvis ses primære muskelspænelin
ger og -smerter hypp igere hos heste med 
en lang ryg, ligesom svajryggede heste 
ell er heste med en kort ryg er mere dispo
neret for kissin g spin e (tæ ts iddende torn
tappe) . Rent ric\emæssigt stiller en stor og 
lang hest også større krav til rytterens 
evner med henblik på at opnå den ønske
de samlingsgracl, og da ridemæssige pro
blemer oftere sti ller spørgsmål ved hestens 
sundhed end rytterens evner, er disse 
heste også overrepræsenteret ved rygun
dersøgelser hos dyrlæger. 

Al smerte i rygregionen eksempelvis ved 
muskelspændinger og -smerte, forkert til
passet sadel eller knogl eforandringer 
såsom kissing spine og face tledslidelser 
ell er muskelspændi nger og -smerte med
fører primær r ;·gstid1ed og -syrn p tomer. 
Tilsvarende symptomer stam mer fra 
muskelstivhed og -smerte ses sekundært til 
haltbeder på et elle r Ilere ben , og ber 'il 
forsøg på behandling af rygproblemet 
være uden effekt før det primære problem 
løses, hvorfor grundig undersøgelse er på 
sin plads. 

Gangarterne skal være rentaktede 
Basal forståelse af hestens bevægelses
mønster er nødvendig til fors tåelse af hal
sens og ryggens betydning for bevægelsen, 
samt hvorn år symptomer på hals og rygli-

den anden diagonal (fig 2) . Ved ngng 
gode dressurheste med en stor og balance
ret u-a, ,;J bagbenet på h,·e r d iagonal ram
me j orden for forbenet. \Iodsat ' il heste 
med en min dre og ubalanceret gang sætte 
forbenet til j orden for di O'Onalets bagben. 
hvorfor trave n i begge tilfælde rent faktisk 
bliver til en fire-takre t gangart. Galoppens 
bevægelse er i arbejdstempo en u·e-ækte t 
gangart med udvendige bagben fø rst. der
næst modsatte diagonal samtid ig og ti l 
sidst første diagonals forben. De anatomi
ske forske lle omkring stræk- og bøjesener
nes ti lhæftnin g på fo r- og bagben gør, at 
hestens fremadelrivende kraft elvs. afsæ ttet 
kommer fra bagbenene. Kraften fm-plan
tes videre igennem hesten gennem 
hestens aksel dvs. hestens ryg og hals ti l 
fm-parten, hvor forparten egen tlig kun 
tager støtte i fasen indtil næste afsæt. 

Kaningalop og støtte på biddet 
\'ed hals- og rygsmerter ændres bevægel
sesmønstret typ isk radikalt. Ved rygsmerter 
reagerer heste på samme måde som hos 
mennesker, hvor ryggens muskulatur 
spændes i et forsøg på at minimere 
bevægelse af de t smertefulde område. Det
te kan hesten ligesom hos mennesket let
test gøre i en let svajet position , som hos 
hest betegnes som sænket ryg. Det typiske 
bevægelsesmønster for heste med ryg
symptomer er derfor en stiv og sænket ryg, 

hvor tyngdepunktet 0 1 flyt
løs i en dyb holdning med 
se lvbæring. En hest uden 
tilstrækkelig overlinie 0 1 
ikke kunne bevare sin gang 
og balance med rytter. Det
te ses eksempel\ris ved tilrid
ning af ungheste, hvor 
gangarterne ved disse ofte 
bliver mindre under og 
umiddelbart efter tilridnin
gen indtil hesten har den 
tilstrækkelige styrke ti l at 

For at modvirke rygproblemer bør man: 
tes frem mod forparten 
dels for at minelske vægtbe
lastnin gen af ryggen men 
også som følge af et mi ndre 
afsæt fi·a bagparten og o\·er
førsel gen nem rvggen . Dee
te vil sige, at hesten i <!ede 
for at bevæge sig fremad oo: 
op med mulighed for a ga 
ind og sæ tte sig ,;J lx-,-æze 

Afholde sig fra ensidig træning eller vedvarende træning med øvelser, hvor 
hesten har problemer. 
Respektere hestens evner eller mangel på samme. 
Opbygge hestens overlinie inden samling, bæring og krævende øvelser for
langes. 
l intervaller efter hestens maximale samling og bæringsgrad lade denne tra
ve frem lang og løs i en dyb holdning med selvbæring. 

sig ned ad bak ·e o ;: [\pis
søge stotte gennem b1dde 

bære både rytter og bevare sm gang og delser forekommer. De gangarter, hvor 
o,·erlinien nemmest vurderes er i trav og 
galop. Traven 01 hos den normale gen
n emsnitshest være en to-takter gangart, 
hYor højre bagben sættes samtidig til jor
den som venstre forben og ti lsvarende på 

og tøjlerne. Selve ganganerne herunder 
specielt u-av og galop ,;J ·one,_ og o-a,·en 
0 1 bl ive fire-taktet. h,·or cliag• ,naJ en- for
ben sættes til jorden tor< _ l galoppen 
reduce rer hesten af et for at begrænse 
bevægelsen i n ·ggen. h,orfor der ,·ed heste 

balance. 

Bygning kan give rygproblemer 
Hestens rygkanformation elvs. overliniens 
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Fig 6.· Røntgen af halsens hwvler 

med ngproblemer ofte ses en re t karakte
r istisk kaningalop. h\·o r hesten uden at 
u·æcle ind uneler sig galopperer med sam
lede bagben og en fo rpart der næsten uaf
hængigt falder ned efter bagpan en . I både 
u·a\· og galop \il det derfor ofte se ud som 
om hestens fo r- og bagpart arbejder uaf
hængigt af hinanden. 

Ridernæssige problemer 
Symptom er vil udover ændringen i 
bevægelsesmøn stret vi se sig son1 forskell i
ge ridernæssige proble-

Fig 5 Røntgen af hals og ryg. 

vokeres til at svaj e ned , op og ti l siden (fig 
3 + 4). Der forekommer ved disse refl ek
ser en vis varia tion mellem kli n isk nonna
Je heste, dog er det karakteristisk at h este 
med rygsmerte t· udviser en betydelig ned
sat bevægelse af ryggen ved udførelse af 
disse refl ekse r. 

Ved svære rygsmerter vil hestene ud
over en nedsat bevægelighed af ryggen gå 
ned i kn æ eller udvise irritation ved 
påvirkning, dog kan klinisk normale heste 
udvise stor irritation ved berøring, selvom 
der ikke forekommer smerte . Efterfølge n-

Symptomer på rygproblemer: 
Hestens trav- og galopbevægelser er ikke længere rentaklet 
Hesten går med en stiv og sænket ryg. 

ti lfælde, hvor symptomerne kun er ti l ste
de ved rid ning, og hvor der hersker tvivl 
om hvorvidt det er ege ntlige rygproble
mer eller et adfærd-/ r ytterproblem , kan 
hesten smertesrilles over en uges tid , hvor
un ele r hesten forsøges redet og effekten 
heraf vurderes. 

Røntgen og ultralyd 
Røntgenun de rsøgelse i fo rbin delse med 
ud redning af rygproblemer er m eget 
anvendelig og kan påvise fo randringer fra 

nakkeregionen h elt tilbage ti l 
de bagerste læn dehvirvle r 
(fig 5) . I halsreg.io nen kan 
forandringer omkring face t
led og halsh virvlernes n eder-

mer, hvor hesten ofte vi l 
begynde at slå fra samt 
vise modstand mod sam
ling. Afh ængig af 
hestens temperament vil 
den typisk vise modstand 
mod at gå fre m i både 
trav og galop. Modstand 
mod galopansp ring vil 
o fte komme først, eller 
hvor der er tale om 
springheste vil d isse 
typisk refusere eller 
springe med sænke t ryg. 
Andre heste vil pan isk 
prøve at undgå rytterens 
indvirken ved at slå fra 
og løbe frem, vise mod
stan d mod at stille sig til 
en elle r begge sider, stej
le eller di rekte slå efter 
schen kle rne. Fæll es fo r 

l stedet for at bevæge sig fremad og op med mulighed for at gå ind og sætte 
sig vil hesten bevæge sig ned ad bakke og typisk søge støtte gennem biddet 
og tøjlerne. 

ste led vurderes(fig 6) . l regi
onen fra manken til de 
bagerste lændehvirvler kan 
torn tappene vurderes (fig 7), 
og tilstedeværelse af kissing 
spines (tæ tsidd ende torntap
pe) konsta teres. Tarmenes 
røntgentæthed og sku lder
bladen es skygge gør det ku n 
mulig t at vu rdere facetled og 
ryghvirvle rnes nederste led 
fra bag skulderbladene til 
lungefelte ts bagerste af
grænsn ing ved me ll emgulve t. 
Der e r således begrænsnin
ger ved røn tgenundersøgel
sen udover evnen til alene at 

disse sYmptomer er, at 
de periode\iS kan ses 
hos heste som fø lge af 

Ofte ses en ret karakteristisk kaningalop, hvor hesten uden at træde ind 
under sig galopperer med samlede bagben og en forpart der næsten uaf
hængigt falder ned efter bagparten. 
l både trav og galop vi l det ofte se ud som om hestens for- og bagpart arbej
der uafhængigt af hinanden. 
Hesten vil ofte begynde at slå fra samt vise modstand mod samling. 
Afhængig af hestens temperament vil den typisk vise modstand mod at gå 
frem i både trav og galop. 
Springheste vil typisk refusere eller springe med sænket ryg. 
Nogle heste vil panisk prøve at undgå rytterens indvirken ved at slå fra og 
løbe frem. 
Hestene kan også vise modstand mod at sti lle sig til en eller begge sider, stej
le eller direkte slå efter schenklerne. 

påvise røn tgenforandringer 
omkring kn ogler. Som ved 
enhver røntgenforandring 
forekommer der fo randrin-

unoder. og d\·s. uden nødvendigvis at væ re 
forbunde t med hals- eller rygsmerter. 

de vu rderes hestens bC\·ægelsesmønster 
ved m ønstring i skridt og u·a\·, hvor der 
yderl igere fore tages bøjeprø\·e p~1 alle fire 
ben samt longering i tra\· og galop. 
Enhver vurde ring af r ;·gpro blemer foreta
ges bedst, hvo r undersøgelsen kan udvi
des med apsad ling og ridning, hvorunder 
be tydn ingen af r ytte rens \·ægt og indvir
ken kan vurderes. 

ger uden klinisk betvdning, foran dri nger 
med sikker klin isk betydning samt foran
dringer med mulig klinisk betydning. 

Hvad skal der gøres? 
Første led i diagnosticering af e t rygpro
blem er den klin iske undersøgelse, hvor 
hesten inspice res og mærkes igen nem fra 
nakke til hale, alle fire ben samt tænder, 
hvor disse mistænkes. Undersøge lse af 
r yggens bevægelighed kan u ndersøges 
ved udfø relse af rygreflekser, hvor hesten 
u·ykkes på udvalgte steder, og her ved p ro-

Der kan ved mistanke til et lokaliseret 
o mråde lægges en lokalbedøvelse/ bloka
de, hvo refter graden af symp tomer og her
med effekten af blokaden vu rderes. I 
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Ultralydssca nnin g er samtidig med 
røntge n m eget anven delig ved rygunder
søgelser, da denn e kan bruges til under
søgelse af to rntappe nes lange senebånd 
samt de facetled , hvor røntgen ikke er 
mulig (fig 8) . De sam me forh old omkring 
kli nisk betyd ning som ved rø n tgen gør sig 
desyærre gældende, hvorfor anvende lsen 
af lokalbedøvelse/blokader ofte er nød
vendige til at klarlægge betydningen af de 



Fig 7.· Røntgen af ryggens hvilvier med tam tappe. 

givne fu nd. Ultralydsscanning kan ligele
des anvendes ved direkte behandling ind 
i face tled. 

En vonskelig diagnose 
Som føl ge af den komplekse n atur dvs. 
n ervebanernes overlap samt den dybe 
placering af mange vigtige strukturer 
under muskelvæv osv. , er diagnosticering 
af rygsymptomer ikke al tid umidde lba r. 
De samme diagnostiske problemer fore
kommer hos mennesker, hvor ca. 70% af 
all e rygproblem er forbliver udi agnostice
rede , samtidig med at det gennemsnitlig 
tager 10 år før en endelig diagnose nås, 
når dette er muligt (muskelsm erte og -
spændinger indgår ikke som endelig d ia
gnose) . I de tilfæ lde, hvor der ikke påvises 
forandringer omkring knogler, led eller 
ledbånd vil diagnosen rouskelsmerte og -
spændinger still es, hvorfor denne diagno
se stilles ved udelukkelse af de øvrige. 
Muskelsm erte og -spændinger vi l altid 
forekomme sekundært ved andre rygli
delser men forekommer oftest som den 
primære lide lse. 

Den rette behandling hurtigst muligt 
Mange heste med mistanke om rygpro
blemer præsenteres ved dyrl æge n med en 
forhisto rie om fl ere gange massage, 
kiropraktik eller andre tilfælde med 
o plysning om, at forskellige kn ogler er 
blevet sat på plads. Fælles for disse er. at 
ej eren i flere ti lfæ lde har brugt mange 
penge p å tvivlsomme behandli ngsforsog 
uden tilendebragt diagnose og ende lig 
prognosevurdering. I sådanne ti lfæ lde e r 
pengene i bedste fald spildt, mens hesten 
i andre tilfælde har været udelu kket fra 
den optimale behandling i tide, hvorved 
tilstanden er forværret. 

Ved enhver r yglidelse er det af afgøren
de betydn ing at hesten bringes ud af sit 
uheld ige bevægelsesmønster og bringes 
ind i en korrekt holdning og brug af over
lini en. For at dette kan gøres, er det nød
vendigt at forsøge at eliminere den pri
mære årsag, hvo r denne findes og speci
elt, hvo r de tte er en underliggende smer-
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Fig 8: Ultralydsscanning af lændens facetled 

tefuld ti lstand. Hvor den primære årsag 
er fundet og elimineret eller hvor der 
ikke e r påvist nogen primær årsag udover 
selve muskelspændingern e, kan ryggenop
træning/rygøvelser iværksættes. 

Dette gøres i alle ti lfælde ved træning 
uden vægt på ryggen i en dyb og lang ind
spænding, hvi lket kan gøres ved brug af 
chambon, almindelig indspæncling, eller 
indspænding ved hjælp af pessoa ind
spændingstøj ler. Valget alhænger af med 
hvilke hesten arbejder bedst, dog e r det 
gældende for alle r yttere og heste, hvor 
indspænding ikke har været brugt før, at 
der udvises stor forsigtighed , og aL hesten 
kun spændes langsomt ind. Ved e t sådant 
genoptræning-/ longeringsforløb er det i 
mange tilfælde ford elagtigt at dosere 
hesten smertestillende den fø rste uge. såle
des at muskelsmerterne er væk, når hesten 
skal gå ind i den korrekte holdning. Lige
leeles vil cavalettis p laceret kl. 6 og 12 i vol
ten være fordelagtigt til at provokere brug 
af ryggen med en opadgående og bagfra
kommende bevægelse. 

Behandlingen af heste med ryglidelser 
afh ænger i høj grad af den primære årsag 
og kan derved variere i alt fra hjælp ti l rid
nin g af hesten , tilpasning af sadel, medi
cinske eller ope rative indgreb ved fx facet
ledslidelser ell er kissing spine. Massage af 
ove rliniens muskulatur er mange gange 
ejerens første tiltag ,-ed ridernæssige pro
blemer, ligesom der gi,·es massage, hvor 
der ikke umiddelban foreko mmer proble
mer. Der kan stilles mange fag lige spørgs
mål ved effekten af massage. dels hvor dybt 
manipuleringen går ind kombineret med 
muskelfylden hos heste Lil forskel fra men
nesker, dels effekten ved massage på ikke 
samarbt::jdsvi llige heste . H\orom alti ng er 
der ingen eflekt så længe årsagsforholde
n e ikke er klarlagt og en eventuel primær 
årsag el iminere t. 

Kiropraktik er diskutabelt 

Ikke sjældent oplyser ej er om at hesten har 
fåe t sat en eller flere knogler på plads. 
Rent anatomisk er hals- og r yghvirvler ti l
passet ind i hinanclen med ledflader og 
ledbånd på en sådan måde, at muligheden 
for at d isse skulle sidde forkert/ gået af led 
ikke kan forekomme. Hvis der skulle fore
komme en reel fejllejring/ -placering, ville 
der skulle forekomm e et brud samtidig 
med sprængning af ledbånd, hvorved der 
ville forekomme tryk på rygmarven med 
efterfølgende voldsomme symptomer på 
slingerhed eller lammelse. De eneste 
knogler, der kan forq·kkes i forh old til hin
anclen er bække net og k01·sbenet. Iwar der 

eventuel vil ses en skævhed i krydset. Selve 
korsleddet er ikke et reelt led , men et kraf
tigt bindevæv der holder knoglerne sam
men, og dette kan kun hele op ved dannel
se af nyt bindevæv i korsbenets nye place
ring. Korsbenet kan ej heller sættes på 
plads og rent teoretisk vi lle Lyngelekraften 
på 500 kg også betinge en fornyet forryk
kelse. Kiropraktik på heste er derfor disku
tabel, og under alle omstændigh eder er 
undersøgelse mere indiceret som første ti l
tag. 

Ren medicinsk er vi begrænset udover 
den universelle smertebehandling i gen
optræningen til lokal smertebehandli ng 
med cortison i og omkring led , hvor smer
ten specifikt kan lokaliseres til det pågæl
dende led. Denne behandli ng er samme 
behandling, der foretages når mennesker 
får fore taget blokader i forbindelse med 
rygsmerter, og skal eventuel gentages i for
løbet, hvis symptomer viser sig igen. 

Et overset problem 
Forebyggelse af rygskader er i virkelighe
den det allervigtigste og nok et af de mest 
oversete problemer på rideskoler og -cen
tre. De vigtigste forholdsregler er, at kende 
hestens og egen begrænsning og søge kva
lificeret hjælp til såvel unelervisning samt 
ridning af hesten ved problemer. Ligele
des er det vigtigt at planlægge ridningen 
og lægge et mål for ridningen elvs. hvad 
hesten egentlig skal lære dels på længere 
sigt m en også kortsigtet for hver enkel 
ridetime og på denne måde undgå ensidig 
træning. Det er samticlig nødvendigt at sik
re sig en korrekt ti lpasset sadel, hvor det er 
vigtigt at huske, a t en korrekt tilpasset 
sadel ren t faktisk kan ligge på hesten uden 
underlag, samt at utallige ekstra unelerlag 
vil forhindre en korrekt tilpasset sadel i at 
ligge o rdentlig, ligesom de kan korrigere 
for en dårlig tilpasset sadel. 

Er der mistanke om rygsymptomer, bør 
dette forsøges undersøgt dels gennem 
berider sam t dyrlæge, og på denne måde 
sikre at hesten ikke presses, hvor mod- l._ 
stand mod ridning skyldes smerter. ~ 

Optræning eller genoptræning af hestens rygmuskulatur gøres ved træning uden vægt på ryggen i en dyb 
og lang indspænding, hvilket kan gøres ved brug af chambon, almindelig indspænding, eller indspænding 
ved hjælp af pessoa indspændingstøjler, som ses her. (Foto. Wiegaorden· Gifte Andersen) 
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