
HALTHED 
Er hesten halt bør dyrlægen 
kontaktes på et tidligt tids
punkt for at stille en diagnose 
og komme igang med en 
optimal behandling, således at 
hesten så hurtigt som muligt 
bliver helbredt, påbegynder 
genoptræning og dermed 
hurtigt kommer i arbejde igen 

Af Jon Vedding Nielsen, dyrlæge 
Foto: Jesper Møller Nielsen, dyrlæge 

Alle rytte re og hesteej e re h ar eller vil på 
e t tidspunkt komme ud for en le ttere 
eller sværere halthed hos de res h est. 
Forekom sten og hyppigheden af halthed 
varierer m ege t m ellem hestehold som fø l
ge af forskellig ambi tionsniveau, træ
n ingsme toder, træningsun derlag og kvali
te ten af beslagsmedens arbejde. Hos den 

FAKTA OM HALTHED 

En hurtig diagnosticering hos dyrlægen sik
rer, at en optimal behandling umiddelbart 
herefter kan igangsættes med efterfølgende 
genoptræning og herved forkortes rekonva
lescensperioden. 

Heste bør kunne mønstres på lige linje 
med hoved og hals ligeud rettet under løs 
line med fri bevægelighed af hoved og hals. 
Forekommer der modvilje mod mønstring 
kan lavgradige haltheder skjules samt be
sværliggøre vurderingen af effekten af sene
re blokader. Med andre ord kan den optima
le vare ikke leveres på heste, der ikke lader 
sig mønstre. 

Bøjeprøver udføres med henblik på at 
lokalisere smerten til de strukturer som ud
sættes for stress i forbindelse med sammen
bøjningen. 

Ved blokader forstås indsprØjtning af lokal
bedøvelse, hvorved smerten fra det pågæl
dende område blokeres. 

Ved røntgenundersøgelse gennemlyses 
den del af hesten, hvor problemet er lokali
seret, med røntgenstråler som optages på 
en film. Ved røntgen af led vil kun de knog
ler hvorimellem leddet forekommer fremstå 
på røntgenbilledet. Ledbrusk, ledbånd etc. 
kan ikke visualiseres ved hjælp af røntgen. 

Ved ultralydsscanning sendes højfrekvent 
lyd gennem de strukturer der undersøges. 
Man kan herved tegne et tværsnit af vævs
strukturer, hvor det især er bløddele som 
muskler, sener, ledbånd og seneskeder samt 
overfladestrukturer af knogler og led, der 
kan synliggøres. 
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enkelte hest vil typiske for
ho ld , so m d isponerer for 
halthed , eksempelvis være 
afVigende henstilling, forkert 
beslag, samt manglende for
ståelse fra r ytterens side om træ-
ning af hesten . Ligeledes vil en rytters 
høj ere ambiti onsniveau end hestens 
egentlige anatomisk-fysiologiske kapacitet 
kunne disponere for hal thed som følge af 
akutte forvridninger / fo rstrækninger og 
overbelastningsskader. 

Rytteren selv eller omgivelser opdage r 
enten haltheden d irekte eller får mistan
ke ved probleme1· ved ridning af h esten. 
Problem erne ved ridning vil oftes t være 
m anglende takt, pludselig modstand mod 
hjælperne , nedsat bæ1·ing eller ændre t 
springadfærd h erunder refuseri nger ell er 
konsekven t valg af ensidig galop efter 
spring. Ved dobbe ltsidige 
h altheder oplever rytte
·ren ofte en pludselig min
dre og generel mere stiv 
bevægel se, hvor rytteren i 
mange tilfælde får mistan
ke til hals- og rygproble
mer end hvad oftest er 
tilfældet nemlig halthed. 

Hurtig diagnosticering 
nødvendig 
Henvendelsen til dyrlægen 
vil alt efter rytter l ejers tål
modighed og ambitions
niveau ske umiddelbart efter haltheden' 
opståen ell er efte r en til fl ere ugers pause. 
I fl ere ti lfælde ,; ] denn e pause ,·ære til
su·ækkelig til at opnå fuldstændig nistimti
on . mens hal th eden i de fl este til fælde \ll 
ta<2;e til under ge noptræningen som ol'lto 
af udiagnost.icerecle problemer. som bur
de ha,·e ,-ære t rettet. Som folge hera: er 
der en tendem til. at halthecls'lfaden ior 
der soges cl,T]æQ;e fa lder til minimale eller 
laYgradige halthecler. ikkerheclen i di cr

nost.ikken bojepro,er blo:ader. bille
de) \Te! di -se alder til H!leJ Iiwina 
m ed eliagnesti · af ·uue el'er h ·ere o-ra
der af h altheder. da haltheden - mt en 
evt. effekt af bio ·ader bli,er S\-ærere at 
erkende . Encl,idere skal det gores klart, 
at der ved hurtig diagn osticering. hurtig 
kan igangsættes den optimale behandling 
og genop træning og hen·ed kon e rekon
valescensperioden . Dette 'il i ' isse tilfæl
de forbedre udsigten for ful dstændig h el
bredelse. 

De t er blevet m ere og mere alminde
ligt, at h esteejere inden de r søges dyrlæge 
søger råd og vejledning og i nogle tilfæ l-

• ~ 'ansering af en hest i trav på er plant hårdt 
uncer.ac; '!f ofte første skridt i en halthedsunder
SØlje se Je: er v1gtigt at hesten vurderes i en fri 
'Je:::::~e :e __ e for meget træk af mønstreren i 
c c. e:: e: -~" edes er det vigt1gt at underlaget er 
r;f': :; :·: ·e s: som her asfalt, da det ellers vil 
pi. ··e ·es:e·: :;e ægelse og besværliggøre en 
.'V::e--.: 

de -behan linz- hos hestemassøre r, kiro
praktorer. o -teopa ter. homeopaler etc. 
Det ma ~er -1ze<. at dette oftest forl ænger 

perioden fra problemets 
opstaen til egentlig diag
no, tik. behandling og 
prognosenu·dering uden 
egentlig a t bid rage i diag
nostisk- og beh andlings
ojemed . Til unelerstreg
ning af de tte kan det oply
ses. at der ved cirka 80% 
af halth edskonsul tationel·
ne o plyses om mistanke til 
problemer i skulder/ kn æ 
eller længere oppe, hvori
mod 80% af alle halthe
der rent faktisk er lokalise
re t ti l struktu rer n ed enfor 

~oden. heruneler hov, h ovled , hovsene
ben . ledband etc. 

Det er en fo rudsætning for op timal 
halthedsundersøgelse, at den pågælden
de hes t kan mønstres ubesvære t. H este 
bor ku nne mønstres på lige linje med per
sonen løbende på siden og med hoved og 
hals ligeud re ttet under løs line med fri 
be·ægeligh ed af h oved og hals. De tte gør 
de t muligt at vurdere hesten forfra og fra 
siden og den nes h ovedbevægelser, som er 
afgørende for diagnostikken. Forekom
mer der modvilje mod møn strin g kan 
lavgradige h altheder skjules samt besvær
liggøre vurderingen af effekten af senere 
blokader. Med andre ord kan den optima
le vare ikke leveres på heste, der ikke 
lader sig mønstre. Mønsu·ing og longe
ring er derfor en forn uftig del af trænin
gen af ungh este og burde være en del af 
de t n ormale hesteh old . 

Selve holthedsundersøgelsen 
Mange oplysninger kan have stor betyd
ning for en hal thedsundersøgelse og 
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senere prognosevurdering. Det er vigtigt 
a t få oplyst hestens alder og brug, hvor 
lang tid h esten har været halt, i h vi lken 
sammenhæng haltheden er opstået, om 
haltheden har været aftagende eller tilta
gende samt hvad h esten har lavet i tiden 
fra halthedens opståen ti l konsultatio nen. 
Yderligere oplysninger af stor betydning 
er, hvorvidt hesten bliver bedre efter 
opvarmning, da de tte kan tyd e på muskel
stivhed eller ledirri tation såsom spat, eller 
om hesten konstant snubler, da dette kan 
være nervebe tinget eller som følge af 
smerte i dragter eller forknæ. 

Mange h estefolk henvender sig til dyr
lægen med ønske om røntgen af et ben 
som fø lge af halthed. Røntgen alen e g iver 
i størstedelen af a lle tilfælde ikke vished 
o m, hvor problemet er lokali seret. Dels 
fo reko mmu der haltheder uden røn t
gen o logiske fo randringer, og dels fo re
kommer der røntgenologiske forandrin
ger uden , at de tte er årsagen til den aktu
elle halthed, hvorfo r en sys tematisk halt
hedsunde,-søgelse altid e r indi keret. Des- . 
uden forekom mer det ikke ~ældent, at 
hesteejere selv har loka liseret haltheden 
til det forkerte ben. 

Mønstring 
Hestens bevægelse vurderes først i skridt. 
Her kan høj gradige h altheder alle rede 
iagttages. Vigtigst iagttages dog h estens 
bevæge lsesmønster herunder bevægelse 
af h oved og h als, gangabnormalite te r, 
ændringer i hovens bevægelse og p lace
ring på und erlaget, skridtlængde , nedsat 
bevægelse i led samL bevægelse af bringe
og krydsmuskulatur. 

H altheder observeret i skridt \·il altid 
forvæ rres ved mønstring i tra\·. da h esten i 
trav vil have et mindre ben på jorden 
(skift fra 4 taktet gangart til 2 taktet) . 
Belastningen af det halte be n \il derfor 
øges og hal theden fo rværres . 
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Ledblokade i kodeled Området hvor man st1kker er 
barberet og desinficeret for at h1ndre forurening og 
infektion. Ledblokader og ledmngsbedøvelser er 
ofte det v1gtlgste skridt tillokalisering af en ømhed 
på et ben. Hesten mangler populært sagt en finger, 
til at pege det ømme sted ud Hvis man i stedet ljer
ner smerten med en lokalbedøvelse, vil hesten efter
følgende ændre adfærd og blive haltfri Dette kan 
man bruge diagnostisk ved at blokere et halt bens 
led et for et til man finder det ømme sted Ikke alle 
led kan bedøves på en gang. En undersøgelse kan 
derfor gå over flere dage. Man kan være nødt til at 
vente til en lokalbedøvelse er fordampet til man kan 
se v1rkningen af en ny ce= --

Mø nstring fore tages i de fleste tilfælde 
bedst på h årdt underlag, hvor h estens 
bevægelsesmønste r sammenholdes med 
lyden fra underlaget. At se/ høre hal the
de r er en evne , som oparbejdes. Ofte er 
det ikke muligt for ej er a t udpege det rig
tige ben, men kun muligt at konstatere at 
noge t er galt. De t er ofte heller ikke 
muligt at instruere ej er i at se haltheder, 
da det er en evne til at iagttage h estens 
bevægelsesmønste r som helhed og i til
fæld e af halthed afvigelser h erfra . Der er 
dog metoder til iagttagelse af halthed , 
som kan hj ælpe ti l at synliggøre overfor 
ejer, hvilket ben der er tale om. 

• Ved både for- og bagbenshaltheder vil 
vægten falde ned på det raske ben , hvilket 
kan ses eller i kombination med h årdt 
underlag h øres. Ved støtteh althed kortes 
støttefasen på det halte be n gr undet 
smerte. h\·o rYed skri dtet af\·ikl es hurtige
re. \ 'ed fremføringshalthed \·il fremfør in
gen af det halte ben fo rlænges grundet 
smerte forbund e t med fremfo ringen og 
clen·ed forlænge fre mføringe n afskridtet. 
Da disse haltheder oftest også er forbun
det med e n vis grad af støttehalthed vil 
støttefasen samtid ig kortes, hvorved hes
ten falder ned på det raske ben. 

• Ved de h øjgradige h altheder vil aflast
ninge n af de t syge ben og placeringen af 
vægte n p å det raske ben medvirke 
bevægelse af hoved og hals. Ved forbens
haltheder vil hoved og hals løftes i aflast
ning, når det syge sættes til j orden mens 
hoved og hals vi l sænkes ige n, n år det 
raske ben sæ ttes i jorde n. H erved flyttes 
vægten fra det syge ben til det raske. Ved 
bagbensh altheder eksempelvis højre bag
ben vil hoved og hals sæ nkes på det mod
satte fo rben (venstre forben ), for at flytte 
vægten fra bagparten frem mod forpar
ten. Af denne grund kan r yttere for veksle 
bagbenshaltheder med forbenshaltheder 
i sam me side . Bagbenshaltheder vi l altid 
\·ise forskellighed i bevægelse af krydsmu
sku laturen, hvor sammentrækningsgra
den og varigheden af sammentrækningen 
på\irkes aflh æ ngig af om der forekommer 
støttehalthed ell er fremføringshalthed. 

• Bøjeprøve Et eller flere af hestens led holdes 
sammenbø;et ca. et minut En ømhed i et led vil ved 
efterfølgende mønstring forværre haltheden Man 
får således en indikation om hvor årsagen til en evt 
halthed kan være placeret. 

• Begrebet di agonalhalthed, altså at 
h esten halter på e t bagben og ser ud til at 
være halt på det diagonale forben, kan på 
denne baggrund aflives, og skulle nogen 
påstå, at det skyldes overbe las tning af 
modsatte forben eller bagben er dette 
mere teori end praksis. 

Ved almindelige grader af halthed kan 
det ikke på baggrund af mønstr ing og 
longering alene konkluderes, hvor halt
hede n er lokal iseret. Rent faktisk kan 
m ønstring og longering oftes t og i bedste 
fald ku n gi\·e mistanke om skulder- og 
kn æ proble mer, da disse typisk viser sig 
\·ed fremføringshalth ed . Ligeledes kan 
af\'igencle placering af dragt eller tå (dob
belt hovslag) sandsyn liggøre smerte i 
dragt eller tå, me ns bagbenssvaghed eller 
manglende koordinering kan tyde på 
problemer i n ervesyste met. Hvorvidt hes
ten er halt på udvendige eller indvenelige 
ben ved longering giver på ingen måde 
svar på, hvor sm erten e r lokalisere t, da 
dette er varierende ved haltheder lokali
seret ti l samme område. 

Haltheder grodueres 
typisk fro 0-4 grader: 
GRAD 0: Rengående i skridt og tra\·. 
GRAD l: H althed kan ikke observeres 1 

skridt me n ses i trav, hvor de t på hård 
bund kan høres, a t hesten lander tungere 
på det raske ben. Ved forb enshaltheder 
vil hesten evt. hæve hoved og hals lidt, når 
det halte ben sæ ttes til jorden og evt. sæn
ke det, når det raske sættes til jorden . Ved 
bagbenshalth eder \·i l hm·ed og hals ikke 
bevæges, og der ses let til ingen påvirk
nin g af kryelsmusku laturen . 
GRAD 2: H altheden kan ses i skridt dog 
ude n beYægelse af hoved og hals. I trav 
ses haltheden t\'cle ligt, og de r ses begyn
dende be\·ægelse af hoved og h als. Ved 
bagbenshaltheder ses begyndende asym
meu·isk bevægelse af krydsmuskulaturen 
med nedsat varighed af sammentræknin
gen i den afficerede side. 
GRAD 3: Haltheden ses i både skridt og trav 
med tydelig bevægelse af hoved og h als. 



GR-\D -l: Heste n tager slet ikke støtte på 
det halte ben og \iser stærk modvilje mod 
beq~gelse. 

Løbebånd 
Lobebånd kan være meget anvendelig 
,·ed ntrderingen af haltheder og i det 
hele taget vurdering af hestens bevægel
sesmønster. Hesten kan her vurderes fra 
siden , forfra og bagfra på nært hold sam
tid ig med at hesten bevæger sig i højt 
tempo, hvilket eksempelvis har stor betyd
ning ved vurderingen af travheste. Hes
tens placering af benene i både frem
føringsfasen samt anslage t til underlaget 
kan indgående vurderes, og afvigelser fra 
de t normale kan diagnostisk anvendes i 
evt. kombination med anlæggelsen af 
blokader (se senere). Vurdering af hove
nes placering på underlaget, som netop 
på løbebånd indgående kan studeres, 
giver således optimal mulighed for vejled
ning med hensyn til beskæring og beslag. 

Ridning 
I flere tilfælde vi l ridning af hesten kunn e 
bidrage diagnostisk. Specielt i tilfælde af 
lavgradige haltheder, som er dårlig erken
delig ved mønstring, kan ridningen frem
provokere forøget halthed e ller andre 
symptomer herunder problemer med stil
ling og sam ling af hesten . I disse tilfælde 
kan ridning før og efter blokader lokalise
re problemet, da rytter og dyrlæge i 
sådanne tilfælde vil kunne iagttage en for
bedring. 

Bøjeprøve 
Bøjeprøver udføres med henblik på at 
lokalisere smerten til de strukturer som 
udsættes for stress i forbind else med sam-

menbøjningen. Disse strukturer er i over
vejende grad led herunder ledkapsel og 
ledbånd men også strukturer som knog
ler, der udsæ ttes for pres, eller sener og 
senetilhæftninger, som udsættes for stræk 
under sammenbøjningen. Bøjeprøver 
kan udføres på hele benet på en gang 
e ller på udvalgte led. Dog kan flere af 
ledene kun bøjes samtidig med andre 
grundet de anatomiske forhold. Dette 
medfører kun at mistanken rettes til mere 
end e t led ved en positiv bøje prøve. Bøje
lXØYer udføres ved sammen bøjning i ca. l 
min .. 11\orefter hesten umiddelbart efter 
sam menbøjningen mønstres i trav på lige 
linje . En bøjep ro,·e anses som ,·ærende 
positiv, når hesten 'iser halthed udmer 
de første par sk ridt eller ,·ed en generel 
forværring af halth eden. På mange områ
der kan bøjeprøver sammenlignes med 
de t stress, de r forekommer, når menne
sker i længere tid sætter sig på hug eller i 
skrædderstilling. De fle ste almindelig 
sportsaktive mennesker kan indtage den
ne stilling i op til l min. uden at dette er 
forbundet m ed smerte. Derimod vilmen
nesker med eksempelvis knæ problemer 
dels have problemer med at indtage den
ne sti lling og samtidig føl e smerte ved 
efterfølgende bevægelse . Ved bøjeprøve 
på hest udfører dyrlægen ofte bøjeprøve 
af tilsvarende led på det modstående ben 
til sammenligning. Herved kan selv lette 
reaktioner tolkes positivt, hvis reaktionen 
ikke er ens på de to ben. 

Undersøgelse af det hofte ben 
Efter mønstring, longering og bøjeprøYer 
undersøges bene t fra hoven til halsen 
eller krydset. Hoven undersøges for form. 
størrelse, defekter, tåakser og visiteres 
med visitertang for smerte. Med tåakser 
iagttages samtidig henstillingen , der iagt
tages for evt. aflastning af et område samt 

Røntgenbilleder kan være værdifulde til diogno
sticenng af skoder i led og knogler i forbindelse 
med halthed De siger dog ikke noget om, hvor det 
gør ondt på hesten. Det er således vigtigt at fastslå, 
hvor ømheden er placeret, inden der loves røntgen
billeder. Ellers kommer mon ofte til at fejltolke rønt
genfund uden betydning som holthedsudløsende 

for umiddelbare synlige h ævelser eller 
anormaliteter. Alle strukturer gennem
mærkes for h ævelse og varme. Led under
søges specie lt for galle (øget ledvæske) 
som tegn på irritation i disse . Muskler, 
sener og ledbånd gennemmærkes ligele
des med hen blik på hævelse og varme, 
som er kendetegnende for tilstedeværel
sen af betændelse , irritation elle r direkte 
skade. I de tilfælde hvor smerten kan 
lokaliseres umiddelbart til e t område 
m ed hævelse ell er defekt kan h esten hen
vises direkte til røntgen , scanning eller 
behandling uden nødvendig udførelse af 
blokader. 

Blokoder 
\ 'ed blokader forstås indsprøjtning af 
lokalbedo,·else. h,·on·ed smerten fra det 
pågældende område blokeres. H,·is smer
te i dette område er årsag e ller en del af 
årsagen til hal t heden . ,-j] hes ten ved efter
følgende monstring fo reko mme rengåen
de eller m ed reduceret halthed. Disse 
indsprøjtninger er så ledes ikke behand
ling men alene indsprøj tninget· til lokali
sering af smerten. Der forekommer to 
typer af blokader. hmraf den ene er ind
sprøjtni ng af lokalbedøvelse ind i et led, 
h\·on·ed dette bedøves. Den anden type 
derimod er indsprøjtning aflokalbedøvel
se omk.Jincr nerver på udvalgte steder, 
hmn·ed su·ukturer nedenfor dette bedø
,·es. \'ed dobbeltsidige haltheder vil hes
ten 'ise en gen erel mindre gang, skiften
de halt på begge volter og i flere tilfælde 
forekom me synligt halt på et ben. Efter 
bedo,·eJse af det smertefulde område på 
det um iddelbart halte ben skifter hesten 
efterfo lgende til at være halt på de t mod
stående ben. 

Ledblokader kan foretages på samtlige 
hes te ns led , hvor lokalbedøvelse sprøjtes 
ind i ledvæsken , der herved fordeles til 
den indvendige del af ledkapslen, led
bånd i leddet samt eventuelle bruskska
cler. Da lokalbedøvelsen kun bedøver den 
indvendige del af ledkapslen vil der ved 
fl ere forvridninger kun fjern es en vis del 
af smerterne eftersom den ydre de l af led
kapslen og ledbånd kun i ringe grad 
bedøves. En reducering af haltheden 
uden , at hesten er helt rengående er i 
mange tilfælde tilstrækkeligt til at lokali-
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sere probleme t, dog med den undtagelse 
at heste med mere end en skade, bør få 
disse lokalisere t og behandlet tilsvarende. 

Smerte registreres af nerveender som 
via nerver sender besked videre til hj e r
nen. Ved at sprøjte lokalbedøvelse om
kring disse nerver blokeres signalet til 
hjernen , hvorved hesten ikke længere 
føl er smerte lokaliseret i det pågældende 
område. Nerveblokader lægges omkri ng 
nerver på udvalgte steder, hvorved selek
tive områder kan bedøves. Disse bedøvel
ser lægges nedefra og op, hvorved områ
de t hvorfra smerten udgår kan ind
snævres til det sidste ekstra område, der 
er inkluderet af bedøvelsen. De t kan være 
nødvendigt at skull e lægge en lang række 
blokader op ad bene t, hvis haltbedsårsa
gen er lokaliseret højt på ben et. 

Det kan således ofte være nødvendigt at 
stikke hesten gentagne gange, hvilke t 
ikke tolereres af alle heste. I flere tilfælde 
må man nøjes med max. tre blokader per 
dag. Det er afgørende, at blokaderne 
lægges præcist, hvilket kan besværliggøres 
af en nålesky hest og i nogle tilfælde n ød
vendiggøre en ge ntagelse af blokaden 
dagen efter. Ligeledes kan det være nød
vend igt dagen efte r at foretage en led
blokade, hvis en nerveblokade har lokali
sere t smerten ti l et segment indeholden
de et led, hvor der ikke har været udført 
en ledblokade. Hesten mangler populært 
sagt en pegefinger til at pege på stedet, 
det gør ondt. En blokade kan derfor være 
med til at udpege en smerte, hvis hesten 
efterfølgende ændrer adfærd. 

Diagnostiske undersøgelser 
Når smerten er lokaliseret til e t område 
med eller uden blokade r, kan der gøres 
brug af røntgen eller ultralydsscanning. 
Valget af m etode afh ænger af, om det 
tyder på smerte forbundet med led/ knog
ler eller med bløddele såsom sener, sene
skeder eller ledbånd. 

Røntgenundersøgelse 
Ved røntgenundersøgelse gennemlyses 
den del af hesten, hvor problemet er loka
liseret, med røntgenstråler som optages 
på en film. Efter fremkaldelse af ftlmen 
får man så et billede af knogle strukturer-
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Undersøgelse af hestens store sener ved scanning 
med ultralyd Ultralyd kan give et billede af 
le, hvor røntgenbilleder v1ser knogler og led 

ne i det fotograferede område. De fl es te 
knoglestrukturer kan affotograferes \·ed 
hjælp af røntgen, hvori mod bløddele kun 
dårligt affotograferes m ed røntgen. Yed 
røntgen af led vil således kun de kn ogler 
hvorimellem leddet forekommer fremstå 
på røntgenbilledet. Ledbrusk, ledbånd 
etc. kan ikke visualiseres ved hjælp af 
røntgen . Bruskforanclringer, som typisk 
kommer forud for knogleforandringer i 
forbindelse med ledproblemer, kan såle
des ikke bedømmes ved hjælp af røntgen. 

Røntgeno ptagelser kan vise nydannelse 
eller opløsning af kn ogle samt større eller 
mindre brud. Da der kan forekomm e 
røntgenologiske forandringer uden, at 
dette resulterer i halthed, er det afgøren
de for vurderingen af røntgenbillederne 
at sammenholde disse med haltbedsun
dersøgelsen og effekten af de forskellige 
blokadet-. Ved de fleste positive ledbloka
der forekommer der ingen røntgenologi
ske forandringer, hvilket er e t udtryk for 
at forandringerne i leddet hos disse heste 
ikke er så fremskreden. I disse tilfæ lde 
bidrager røntgenundersøgelsen dog til 
en prognosevurdering inden behandlin
gen institueres. Hvis der ikke findes rønt
genforanclringer, er udsigterne for hel
bredelse bedre. 

Ultralyd 
Ved ultralydsscanning sendes højfrekvent 
lyd gennem de strukturer der undersøges. 
Forskellige strukturer kaster lyden tilbage 
med forskellig styrke. Man kan he rved 
med princip som ved ekkolod tegne et 
tværsnit afvævsstrukturer, hvor det især er 
bløddele som muskler, sener, ledbånd og 
seneskeder samt overfladesu-ukturer af 
knogle r og led , der kan synliggøres. 

Ultra lydsscanning af eksempeh'is hele 
venstre forben \·il tidsmæssig værre umu
lig . Samtidig vil dette som ved røntgen 
kunne give anledning til fund, som afvi
ger fra det normale uden , at disse er den 
egentlige årsag til haltheden. Af denne 
grund er ultralyd som et diagnostisk hjæl
pemiddel først egentlig anvendelig, når 
der scannes et mindre område, hvortil 
smerten er lokalisere t ved hjælp af bloka
der. En stor fordel ved brug af ultralyds
scanning af eksempelvis sene- og led
båndsskader er den umiddelbare synlig
gøreise af bløddelsskaden og dennes 
sværhedsgrad samt muligheden for sene
re opfølgning af skadens he lingsgrad. 

Ved alle halthedsundersøgelser er det 
\i gtigste således altid at diagnosticere 
lidelsens placering først ved hj ælp af bio-

• Undersøgelse a e led ra indersiden red i eri
undersøgelse, anroskop.: O.'te an dette indgreb 
give værdifulde oplysninger om ledbrusk, og ledkap
sel som 1kke kan erkendes hverken ved røntgenun
dersøgelse eller ultralydsscanning. Det er dog et ind
greb der kræver hesten i fuld narkose. Det er derfor 
aldng førstevalget ved halthedsundersøgelse. 

kader. Man kan så bagefter synliggøre ska
dens omfang ved f.eks. røntgenbilleder 
og ultralydsscanning. Ud fra disse fund 
kan man så iværksætte en behandling og 
prøve at fastslå udsigterne fo r en beh and
ling (en prognose). 

Diagnostisk artroskopi 
(kikkertundersøgelse) 
I et mindre antal tilfælde, hvor h altheden 
er bleve t lokali seret til et led uden røn t
genforandringer, men hvor der ikke fore
kommer den forventede fremgang ved 
behandling, kan der foretages en kikke rt
undersøgelse af det pågældende led. En 
sådan undersøgelse kræver fuld narkose 
af hesten , hvor h esten er på operati ons
bordet. Den kan til gengæld give et bill e
de af leddet set indefra, hvilket i dag er 
den eneste egentlige mulighed for at nt r
dere forekomsten og udbredelsen af 
bruskskader. Som følge af ful d n arkose og 
økonomiske aspekter fi neler denne un
dersøgelse kun am·endelse i ucl\·algte til
fæ lde. 

Lokali seri ngen af haltheden er første 
skridt i etab lering af den korrekte be
handling samt en prognosevurdering. I 
de tilfæ lde . h\·or årsagen kan påvises som 
eksempehis \·ed fo rkert beskæring elle1· 
beslag . bør disse forhold forsøges ændret 
sidelobende med den indsatte beh and
ling. I stort set alle tilfælde af skader ind
går nedsat træningsintensite t ell er deei
cleret ro som en vigtig del af behandlin
gen , som i mange ti lfælde vil være kombi
nere t m ed m edicinsk behandling, samt et 
efterfølgende kontrolleret gen optræ- .l 
mngsprogram. ""' 
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