
as o 
- hestens aksel i bevegelsen 
• Ryggen er det viktige 
bindeleddet mellom hestens fire 
ben og har derfor avgjørende 
betydning for hestens bevegelses
mønster. På samme måte har 
halsen avgjørende betydning for 
hestens bevegelse idet denne samt 
med et mindre bidrag fra hestens 
hale utgjør akselen i hestens 
balanse og bevegelse 

l
Av veterinær Jon Vedding Nielsen 
Foto: Veterinær Jesper Møller Nielsen 

Det er påvist at Grand Prix sprang
hester generelt har en lengre hals enn 
gjennomsnittshesten, og som en følge 
av dette har den en større evne til å 
beholde balansen. En hest med me
get kort eller meget lavt ansatt hals vil 
generelt ha en mindre balanseevne og 
dermed evnen til å bevare takten og en 
stor gangart. Som spranghest vil også 
en slik hest ha mindre evne til å bevare 
balansen når den forserer hinder. Til-

Fasettledd 
Ryggma rgskanal 

Nederste ledd 
Brysthvirvel 

15-21 halehvirvler l korsben l61endehvirvler l 

Figur 2: To -taktet trav med høyre bakben og venstre bakben i bakken samtid1g. Forøvrig ser man her en 
normal og fri overlinje, legg merke til hestens frivillige bruk av overlinjen Ikke alle hester har en slik natur
lig fleksibilitet. 

svarende viser hester med avvikende 
ryggformer som svai-ryggede hester 
eller hester med karperygg generelt ha 
mindre evne til topprestasjon innen 
både sprang og dressur. 

Overlinjens knokler 
Q,-erlinj en består a,- fra seh-e nakke
leddet og gjennom hal . rYgg og kry s 
av syy halsh,-in-ler. l brysth,·irder. 6 

18 brysthvirvler 7 halshvirvler 

lendehvirvler, korsbenet (5 sammen
vokste hvirvler) samt et varierende an
tall halehvirvler (fig. 1). Alle rygghvirv
lene er bygget opp på samme måte, men 
størrelsen på de forskjellige knokkel
fr emspringene varierer mye og gir 
derfor rygghvirvlene et meget varier
ende urseende. Alle rygghvirvler har 
en kropp der det foran sitter en skive 
mellom denne og den neste hvirvelen. 
Oppå rygghvirvlene danner samtlige 
knokler fra første halvsvirvel til kors
benet et sirkulært hulrom der rygg
margen løper igjennom. Umiddelbart 
over dette hulrommet ligger fasettled
det. Disse er lokalisert på hver sin side 
av rygghvirvelen i begge ender slik at 
hver rygghvirvel er med på å danne fire 
fasettledd. Disse fasenleddene styrer 
rygghvirvlenes innbyrdes plassering 
og sikrer sammen med leddkapselen at 
hver enkelt rygghvirvel har en meget 
begrenset bevegelighet, mens bidraget 
fra hver rygghvirvel tilsammen gir en 
stor bevegelighet av hele ryggen. På 
samtlige av rygghvirvlene forekommer 
det et knokkelfremspring av varierende 
størrelse som kaJles torntapp. De meget 
lange torntappene på de fremste bryst
hvirvlene danner selve manken, mens 
der resterende danner selve sadelleiet. 
Disse kan man merke når man b eveger 
fingrene ned langs ryggen på hesten 



Figur 4: Utløsning av ryggref/eks, hes en skal skyte ryggen oppover. 

ten - eller ti lsvarende på et menneske. 
Fra bak på kraniet til korsbenet løper 
det oppå torntappene samt mellom 
disse et langt senebånd. Det hefter på 
hver torntapp og sikrer sammen med 
et tilsvarende senebånd under samtlige 
hvirvler at rygghvirvlene ikke forskyves 
i forhold til hverandre. 

Hvor stammer ryggsmertene fra? 
Årsakene t il ryggsmener hos hes 
ter h ar en lang rekke av ulike årsa
ker. Den vanligste årsaken er fakti sk 
gal/dårlig ridning der manglende ha
lanse eller forståelse for bruken av hjel
perne matvirker hestens fysiologiske 
og normale bevegelser.. Da oppstår det 
muskelspenninger og muskelsmerter. 
Symptomene er manglende bruk av ryg
gen og i mange tilfeBer en senket rygg 
der hesten slår seg 

rytteren. Dette ser man for eksempel 
ved ti lridning av unghester. Unghes
tenes gangarter blir ofte mindre under 
og umiddelbart etter ti lridning inntil 
hesten har den tilstrekkelige styrken til 
å bære både rytter og bevare sin gang 
og balanse. 

Bygning kan gi ryggproblemer 
Seh·e urformingen aY hes tens r~·gg. 
det \·il si dens overlinj e, kan disponere 
for ryggsmerter. Man ser for eksempel 
primære muskelspenninger og mus
kelsmerter oftere hos hester med en 
lang rygg. Hester med svai rygg eller 
hester med kort rygg er mer disponert 
for "kissing spine" (tettsittende torntap
per). Rent ridernessig stiller en stor og 
lang hest også større krav til rytterens 
evner når det gjelder å oppnå den øn-

før det primære problemet løses - der
for er grundige undersokeiser på sin 
p! ass. 

Gangartene skal være rene 
Grunnleggende forståelse av hestens 
bevegelsesmønster er nødvendig for å 
forstå halsens og ryggens betydning for 
be\·egelsen, samt når symptomer på hals 
og r~·gglidelser forekommer. Man vur
derer enklest hestens overli nje i trav 
og galopp. Hos en norma l gjennom
snittshest vil travet være en to -taktig 
gangart der høyre bakben settes sam
tidig i bakken som venstre framben 
- og tilsvarende med det andre diago
nale benparet (figur 2). På riktig gode 
dressurhester med stort og balansert 
trav vil bakbenet på hver diagonale ben
par treffe bakken før frambenet. Mot-

satt vil en hest med en 
av og dermed for 
sterker det uheldige 
bevegelsesmønsteret 
og den onde sirkelen 
av ytterligere smer
ter som ekvipasjen 
går inn i. 

For å matvirke ryggproblemer bør man: 
mindre og ubalansert 
gang sette frambenet i 
bakken før det diago
nale bakbenet. Da blir 
travet firtaktig. 

• Avholde seg fra ensidig trening eller vedvarende trening med øvelser der hesten 
har problemer 

• Respektere hestens evner eller mangel på evner 
• Bygge opp hestens overlinje før man krever samling, bæring og krevende øvelser 

I arbeidstempo er 
galoppen en tretak
tig gangart med ut
vendig framben først, 

E nsidig trening 
eller vedvarende 
treni ng av øvelser 
som hesten har pro-

• Etter hestens maksimale samlingsgrad og bæringsrad rir man hesten i intervaller 
lang og løs, i en dyp form med selvbæring 

blemer med kan medføre muskelspen
niuger eller muskelsmene og dermed 
ryggsymptomer som til sist gjør øvel
sene umulige. Det er derfor man re
spekterer hestens evner - eller man
gel på disse . Det er også viktig at man 
bygger opp hestens overlinje før man 
forlanger sam ling, bæring og krevende 
øvelser. Ved enhver trening er det der
for vikt ig at man etter hestens mak
simale samli ng og bæringsgrad i in
tervaller lar hesten trave frem lang og 
løs i en dyp form med selvbæring. En 
hest u ten t ilstrekkelig overlinje vil ikke 
kunne bevare gangen og balansen med 

skede samlingsgraden . Da r iclemessige 
problemer oftere stiller spørsmål ved 
hes tens sunnbet enn rytterens evner er 
sl ike hester også overrepresentert ved 
r yggundersøkelser hos veterinærer. 

All smerte i ryggregionen , for ek
sempel ved muskelspenninger og mus
kelsmerte , galt tilpasset sal eller knok
kelendringer som kissing spine og 
fasetdideiser medfører primær rygg
stivher og - symptomer. Tilsvarende 
symptomer muskelstivbet og - smerte 
ses sekundært som haltbet på et eller 
flere ben, og her vil forsøk på behand
ling av ryggproblemet være u ten effekt 

dernest motsatte dia
gonale benpar samti

dig og til slutt det diagonale framben. 
De anatomiske forskjell er ved festet av 
strekk- og boyesenene på fram- og bak
bena gjør at hestens fremaddrivende 
kraft, dvs. avskubbet, kommer fra bak
bena. Kraften forplantes videre igjen
nom hesten gjennom hestens aksel, dvs. 
hestens rygg og hals til forparten der 
forparten egentlig kun tar støtte i fasen 
inntil neste avsett. 

Kaningalopp og støtte på bittet. 
Ved hals- og ryggsmerter endres be
vegelsesmønsteret som regel r adi- ~ 



Figur s: Røntgen av hals og rygg. 

ka lt. Rester reagerer som mennesker 
på ryggsmerter. Ryggens muskulatur 
spennes i et forsøk på å minimere be
vegelse i det smertefulle området. Dette 
kan hesten akkurat som mennesket 
gjøre ved å innta en lett svai stilling 
- hos hester kailes dette senket rygg. 
Det typiske bevegelsesmønsteret for 
hester med ryggsymptomer er derfor en 
stiv og senket rygg, der tyng

hesten begynne med å slå seg av samt 
vise matstand mat samling. Avhengig 
av hestens temperament vil den typisk 
vise matstand mot å gå frem i både trav 
og galopp. Matstand mat galoppfatning 
vil ofte komme først . Spranghester vil 
typisk refusere eller hoppe med s enke t 
rygg. Andre hester vil panisk prøve å 
unngå rytterens innvirkning ved å slå 

Symptomer på ryggproblem: 
• Hestens trav- og galoppbevegelse er ikke lenger rentaktet 
• Hesten går med en stiv og senket rygg 

Figur 6: Røntgen av halsens hvirvler. 

kelsen der hesten inspiseres fra nakke 
ti l hale, alle fire ben samt tenner der
som de mistenkes. Undersokelse av ryg
gens bevegelighet kan undersøkes ved 
at man utfører ryggreflekser der man 
trykker hesten på utvalgte steder. Da 
provaseres hesten til å svaie ned, op p og 
til siden (figur 3 og 4). Ved disse reflek
sene forekommer det en viss variasjon 

mellom klinisk normale h es
ter, dog er det karakteristisk 
at hester med ryggsmener 
utviser en betydelig nedsatt 
bevegelse av ryggen. 

depunktet flyttes frem mat 
forparten, dels for å minske 
vektbelastningen av r yggen, 
men også som fø lge av et 
mindre avskubb fra bakpar
ten og overføring gjennom 
ryggen. Dette vil si at hesten 
istedet for å bevege se g frem
over og oppover med mulig
het for å gå inn og sette seg 
vil bevege se g i nedoverbakke 
og typisk søke støtte gjen
nom bitt og tøyler. Gangar
tene vil bli kortere, travet 
vil bli firtaktig der hestens 
diagonale framben settes til 
bakken først. I galopp redu
serer hesten avskubbet for å 
begrense bevegelsen i ryg
gen. Derfor vil man på hes
ter med ryggproblemer se en 
ganske karakteristisk "kanin
galopp". Uten å tråkke inn 

• l stedet for å bevege seg fremover og oppover med mulighet for å 
gå in n og sette seg vil hesten bevege seg i nedoverbakke og typisk 
søke støtte gjennom bittog tøyler 

Ved store ryggsmener vil 
hestene utover nedsatt beve
gelighet av ryggen gå ned på 
kne eller vise irritasjon når 
man påvirker den. Men kli
nisk normale hester kan også 
vise stor irritasjon ved berø
ring, selv om det ikke fore 
kommer smerte. 

• Ofte ser man en ganske karakteristisk kaningalopp der hesten uten 
å tråkke in n under seg galopperer med samlede bakben og en for
part som nesten uavhengig faller ned etter bakparten 

• l både trav og galop p vil det se ut som om hestens for- og bakpart 
arbeider uavhengig av hverandre 

• Hesten vil begynne å slå seg av samt vise matstand mot samling 
• Avhengig av hestens temperament vil den typisk vise matstand 

mot å gå frem både i trav og galop p 
• Spranghester vil typisk refusere eller hoppe med senket rygg 
• Noen h ester vil panisk prøve å unngå rytterens innvirkning ved å 

slå seg av og løpe frem 
• Hesten kan også vise matstand mot å blistilt til en eller begge sider, 

steile eller slå etter sjenklene 

Deretter vurderes hestens 
bevegelsesmønster i skritt 
og trav, så gjøres det boye
prøve av samtlige ben samt 
at hesten longeres i trav og 
galop p. 

Enhver vurdering av rygg
problemer gjøres best når 
man under undersøkelsen 
også kan sa le den opp og ri 

under seg galopperer den med samlede 
bakben og med en forpart som nesten 
uavhengig faller ned etter bakparten. I 
både trav og galopp vil det derfor ofte 
se ut som om hestens for- og bakpart 
arbeider uavhengig av hverandre. 

seg av og løpe frem, vise matstand mat 
å bli stilt den ene eller den andre veien, 
steile eller slå mat sjenklene. F elles for 
disse symptomene er at de periodevis 
kan ses hos hester som følge av unoter -
det vil si u ten nødvendigvis å være for
bundet med hals- eller ryggsmerter. 

den. Da kan betydningen av rytterens 
vekt og innvirkning vurderes. 

Mistenker man et bestemt sted kan 
man legge en lokalbedøvelse/blokade. 
Deretter vurderer man graden av symp
tomer og effekten av blokaden. I de til
felier der symptomene kun er til stede 
under ridning og der det egentlig her
sker tvil om det er egentlige ryggpro
blemer eller er et adferds- eller rytter
problem, kan hesten gis smertestillende 
en ukes tid mens hesten ris og man vur-

Ridernessige problemer 
U tover endringene i bevegelsesmønste
ret vil symptomer vise seg som forskjel
lige riclemessige problemer. Ofte vil 

Hva skal du gjøre? 
Forøste ledd i diagnostisering av et 
ryggproblem er den kliniske undersø-



derer effekten av de smertestillende 
midlene. 

Røntgen og ultralyd 
Røntgenundersøkelse i forbindelse med 
utredning av ryggproblemer er meget 
anvendelig og kan påvise forandrin
ger fra nakkeregionen helt tilbake til 
de bakerste lendehvirvlene (figur 5). I 
halsregionen kan forandringer omkring 
fasettledd og halshvirvlenes nederste 
ledd vurderes (figur 6). I regionen fra 
manken til de bakerste lendehvirvlene 
kan man vurdere torntappene og tilste
deværelse av kissing spine. 

Tarmenes røntgentetthet og skulder
bladenes skygge gjør det kun mulig å 
vurdere fasettledd og rygghvirlenes 
nederste ledd fra bak skulderbladene 
tillungeområdets bakerste avgrensning 
ved mellomgulvet. Det er derfor be
grensninger ved røntgenundersøkelsen 
ut over evnen til å alene påvise rønt
genforandringer av knokler. Som ved 
enhver røntgenforandring forekommer 
det forandringer uten klinisk betyd
ning, forandringer med sikker klinisk 
betydning samt forandringer med mu
lig klinisk betydning. 

Sammen med røntgenundersøkelse 
er ultralydsscanning meget anvende
lig ved ryggundersøkelser da denne 
kan brukes til å undersøke torntappe
nes lange senebånd samt de fasettlecld 
der røntgen ikke er mulig (figur 8). De 
samme forholdene omkring klinisk be
tydning som ved røntgjen gjør seg dess
vene gjelclende. Derfor er bruk av lo
kalbedøvelse/blokader ofte nødvendig 
for å klarlegge betydningen av de på
viste funnene. Ultralydsscanning kan 
også brukes ved direkte behandling inn 
i fasettleclcl. 

En vanskelig diagnose 
Som følge av den komplekse naturen, 
dvs. nervesystemets overlapping samt 
den clype piasseringen av mange vik
tige strukturer under muskelvev osv., 

Figur 7: Røntgen av ryggens hvirvler med tor· 
tapper. 

er diagnostisering av ryggsymptomer 
ikke alltid umiddelbar. De samme diag
nostiske problemene forekommer hos 
mennesker. Der forblir 70 % av alle 
ryggproblemer uten diagnose, samti
dig som det gjennomsnittlig tar 10 år 
før man kommer til en endelige diag
nose - i de ti lfeller det er mul i g (mus
ke lsmerte og spenninger inngår ikke 
som endelig diagnose). I de til feJler der 
man ikke påviser forandringer rundt 
knokler, ledd eller leclclbåncl vil diagno
sen muskelsmene og -spenninger stil
les- denne diagnosen stilles ved at man 
utelukker de øvrige. Muskelsmerte og 
muskelspenninger vil alltid forekomme 
sekundært ved andre rygglid eiser, men 
forekommer oftest som den primære 
lidelse. 

Den rette behandlingen 
så raskt som mulig 
Hester som man har mistanke om at 
har ryggproblemer presenteres ofte for 
dyrlegen med en forhistorie om gjen
tatt massasje, kiropraktikkeller i andre 

Ikke bare en hall' løsning ... 
... men en individuel ti lpasset og profesjonell 
gjennomført entreprise. Kvalititet til fo rn uftige priser 
· se lvfø lge lig l evert til den avtalte tid! 
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tilfeller opplysninger om at forskjellige 
knokler er satt på plass. F elles for disse 
er at eieren i flere tilfeller har brukt 
mange penger på tvilsomme behand
lingsforsok u ten å få noen end el i g eliag
nose og endelig prognosevurdering. I 
slike tilfeller er pengene i beste tilfeJle 
kastet bort, i andre tilfeller har man 
utelukket hesten fra optimal behand
ling i tide og med det farverret hestens 
tilstand. 

Ved enhver rygglideise er det av av
gjørencle betydning at hesten bringesut 
av sitt uheldige bevegelsesmønster og 
bringes inn i korrekt holdning og bruk 
av overlinjen. For at man skal kunne 
gjøre dette er det nødvendig å forsøke 
å eliminere den primære årsak der man 
finner den og spesielt når dette er en 
underliggende smertefull tilstand. Der 
man har funnet den primære årsak og 
eliminert eller der det ikke er påvist 
noen primær årsakutover muskelspen
ningene kan gjenopptrening av ryggen/ 
ryggøvelser påbegynnes. 

I alle tilfeller gjøres dette ved trening 
uten vekt på ryggen, i en dyp og lang 
innspenning. Dette kan man oppnå ved 
bruk av chambon, alminnelig innspen
ning eller ved hjelp av Pessoa-innspen
ningstøyle. Valget avhenger av hvilken 
metode hesten arbeider best med . Dog 
gjelder det for alle ryttere og hesterat 
dersom man ikke har brukt innspen
ning før så skal man utvise stor for
si ktighet og s penne hesten langsomt 
inn. Ved et slikt gjenopptrenings/lon
geringsforløp er det i mange tilfeller 
forclelaktig at man gir hesten noe smer
testillende den første uken slik at mus
kelsmertene er borte når hesten skal gå 
i den korrekte holdningen. Kavaletter 
plassert klokken 6 og klokken 12 på vol
ten vil også være fordelakrig for å pro
vosere hesten til å bruke ryggen med 
en oppaclgåencle hevegeise som kom
mer bakfra. 

Behandlingen av hester med ryggli
deiser avhenger i høy grad av den pri
mære årsak og kan derfor variere i alt 
fra hjelp til ridning av hesten, tilpas- :> 
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Figur 8: Ultralydsscanning av foselileddene i /enden. 

singav salen, medisinske eller operative 
inngrep, for eksempel fasettleddlidelser 
eller kissing spine. Massasje av mus
kulaturen i hestens overlinje er mange 
gangereierens første ti !tak ved ridepro
blemer, akkurat som man gir massasje 
der det ikke umiddelbart forekommer 
problemer. Det kan stilles mange fag
lige sporsmål ved effekten av massasje, 
dels hvor dypt manipuleringen går inn 
kombinert med den muskefyldigheten 
det er hos hest i forhold til menneske, 
dels effekten av massasje på hester som 
ikke er samarbeidsvillige. Uansett vil 
det ikke være noen effekt så !enge år
saksforholdene ikke er klarlagt og en 
evemuell primær årsak eliminert. 

Kiropraktikker diskutabelt 
Ikke sjelden forteller eieren at hesten 
har fått en eller flere knokler satt på 
plass. Rem anatomisk er hals- og rygg
hvirvler tilpasset inn i hverandre med 
leddflater og leddbånd på en slik må te at 
muligbeten for at disse skulle sitte galt/ 
være ute av ledd ikke kan forekomme. 
Hvis det skulle forel igge en feilplasse
ring skulle det samtidig forekomme et 
brudd samtidig som leddbåndet spren
ges - og det vil forekomme et trykk på 
ryggmargen med etterfølgende Yold
somme symptomer på uha lanse eller 
lammelse. De eneste knoklene som kan 
heveges i forhold til hverandre er bek
kenet og kors benet. Der vil man even
tuelt se en skjevhet i krysset. Selve kor-

-

sleddet er ikke et reelt ledd, men kraftig 
bindevev som holder knoklene sammen, 
og dette kan kun hele ved dannelsen av 
nytt bindevev i korsbenets nye plasse
ring. Korsbenet kan heller ikke settes på 
plass, og rent teoretisk vi lle tyngdekraf
ten på 500 kg også betinge en fornyet 
forrykkelse. Kiropraktikk på h ester er 
derfor diskutabelt, og under alle om
stendigheter er undersøkelse det første 

tilraket man bør gjøre. Rent medisinsk 
er vi begrenset utover den universelle 
smertebehandlingen under gjenopp
treningen til lokal smertebehandling 
med kortison i og omkring ledd, der 
smerten spesifikt kan lokaliseres til det 
konkrete leddet. Denne behandlingen 
er den samme behandlingen man gjør 
når et menneske får gjort blokader i 
forbindelse med ryggsmerter, og skal 
eventuelt gjentas dersom symptomene . . . 

Et oversett problem 
Forebyggelse av ryggskader er i virke
ligbeten det aller viktigste og nok et av 
de mest oversette problem på rideskoler 
og ridesentra. De viktigste forholdsreg
Iene er å kjenne hes tens og egen be
grensning og søke kva lifisert hjelp til 
såvel undervisning samt ridn ing av hes
ten ved problemer. Det er også viktig å 
planlegge ridningen og legge et mål for 
ridningen, det vil si hva hesten egent
lig skallære dels på lengre sikt, men 
også på kortere sikt for hver ridetime 
for på denne måten unngå ensidig tre 
ning. Samtidig er det nødvendig å ha en 
korrekt tilpasset sa l. En korrekt tilpas
set sal kan rent faktisk ligge på en hest 
uten underlag. Man må også huske at 
utallige ekstra underlag vi l forhindre 
en korrekt tilpasset sal i å ligge korrekt, 
akkurat som de kan kan korrigere en 
dårlig tilpasset sa l. 

Har man mistanke om ryggsymp
tomer bør man undersøke dette grun
dig dels gjennom berider samt dyrlege 
og på denne måten forsikre seg mot 
at hesten ikke presses - og situasjoner 
der matstand mot ridning skyldes smer
ter. • 

Opptrening eller gjenopptrening av hestens ryggmusku/otur gjøres ved trening uten vekt på ryggen i en 
dyp og lang innspenning. Dette kan mon gjøre ved bruk av chombon, o/minneliq innspenning eller ved 
innspenning ved hjelp av Pessoo-tøylen. Hor mon ikke tren t hesten i innspenning tidligere skol mon dog 
ulvise forsiktighet. 


