
Hovsenebensbetændelse 
Hovsenebensbetændelse har 
gennem tiden været en af de 
hyppigste stillede diagnoser 
ved forbens haltheder. Lidelsen 
forekommer hos specielt ældre 
heste, men er dog også 
beskrevet hos heste helt ned 
til 4-års alderen 

Af Jon Vedding Nielsen, dyrlæge 

Hovsenebensbetændelse er en lidelse, 
der er defineret som en smertefuld til
stand lokaliseret til selve hovsenebenet 
eller stimsækken mellem denne og den 
dybe bøjesene (hovsenebensbursaen). 
Som følge af kompleksiteten omkring 
anatomien, årsagsforholden e samt diag
nostiske begrænsninger indenfor horn
kapslen anvendes også begreber som 
hovsenebenssyndrom samt dragtsm ene 
syndrom (''so re h e el syndrom e"). 

Hovsenebensbetændelse har været 
be tegnet som en ikke helbredelig, kro
nisk og langsomt udviklende degen erativ 
lidelse i selve hovsenebenet, stimsækken 
bagved samt evt. den dybe bøjesene. I dag 
anses lidelsen ikke længere nødvendigvis 
som en uhelbredelig lidelse ligesom 
udviklingen i diagnostikken på forsk
ningsniveau (MRI-scanning) har påvist 
andre selvstændige lidelser, der før blev 
henført og betragte t som hovsenebensbe
tændelse . Lidelsen har været årsag til halt
h ed hos mange heste og frygten herfor 
har ligeled es forårsaget m ange proble
mer omkring h andel af heste . 

Anatomi 
Anatomisk ligger ho,·senebenet placeret i 
den bagerste tredj edel af hm en beskytte t 
nederst af den forh orned e d el af strålen, 
læderhudstrålen og d en elas tiske strålepu
de. Tilhæftningen af den d,·be bøj esene 
under hovbene t placerer bøjesenen m el
lem den elastiske strålepude og hovsene
benets seneflade. Selve ho,·senebenet er 
opbygge t som alle øvrige knoglestrukturer 
med knoglemarv inderst, dernæst korti kal 
knoglevæv (regulært knoglevæv) og yderst 
ledbrusk på senefladen samt ledfladen. 
Den forreste flade af hovsenebenet be teg
nes ledfladen, da denne udgør den bager
ste del af hovleddet med ledfladen støden
de op til d en bagerste del af kronbenet 
samt hovleddets ledflade. En lang række 
ledbånd hæfter hovsenebenet til hovbe
net, kronbenet samt kodebenet og sikrer 
på denne måde placeringen mellem 
hovben , kronben og den dybe bøjesene. 

Figur l. Cennemskåret hov set fra siden: Hovseneben (A), hovben (B), kronben (C), hovled (D), hovsene
benets slimsæk (E), forhornede del af strålen (F), læderhudsstrålen (C), elastiske strålepude (H), dybe bøje
sene (0, hovsenebenets seneflade (J), hovsenebenets ledflade (K) 

En m eget vigtig struktur omkring hov
senebenet, den dybe bøjesene og hovled
de t er stimsækken (hovsenebensbursaen) 
mellem den dybe bøjesene og hovsenebe
net. Denne slimsæk ligger i tæt tilknytning 
til hovleddets bagerste udposning, hvor
for sygelige tilstande i disse to strukturer 
er nært forbundne. 

Årsagsforhold 
Der foreligger til dags dato ingen ende
gyldig kortlægning af årsagsforholdene 
omkring hovsenebensbetændelse, men 
en lang række faktorer m en es at øge risi
koen for udviklingen af lidelsen. Disse 
faktorer er altså ikke videnskabeligt bevist 
og er indtil videre stadig kun spekulative. 

Faktorer: 
• Arvelig 
• Benstilling 
• Beskæring/ beslag 
• Brug/ anvendelse 
• Alder 

Arvelig 
Den nyere forskning på området foreslår 
en sammenhæng mellem hovsenebenets 
form og risikoen for udviklingen af hov
senebensbetændelse. Denne hollandske 
undersøgelse viste endvidere tegn på en 
gen e tisk be tinget hovsenebensform og 
dermed arvelig betinget risiko for ud,·ik
ling af hovsen ebensbetændel se. På denne 

baggrund vælger man i dag i forskellige 
avlsforbund herunder Dansk Varmblod at 
medtage røntgen billeder af hovsenebe
net i den veterinære vurdering af kom
mende avlshingste. Betydningen af dette 
er dog uden tvivl minimal grunde t den 
påviste minimale arvelighed samt den 
manglende selektio n på hoppesiden. 

Benstilling 
Hældende koder (fo rtil-af\rigende benstil
ling, se fig. 2) \ri] m edføre en vægtforskyd
ning fra hovens forreste del til dragten , 
ligeledes flyttes en del af vægten fra vægt-

m 
\ 

Figur 2. Afvigende benst!lling. A) Ste;l kode (bagtil
afvigende), B) hældende kode (fortil-afvigende). 
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cigur 3. Manglende rettidig beskænng med stor belastning af hovsenebensregion A) Lang tå med bagtil 
Jrudt tåakse, B) underløbne dragter. 

belastning gennem knogler / led til vægtbe
lastn ing i sener og ledbånd og herunder i 
særdelesh ed den dybe bøj esene. Den ne vi l 
som følge h eraf medføre et øge t tryk på 
hovsenebenets sen eflade samt hovsenebe
nets slimsæk. Benstillingen vil derfor over
belaste hovens dragtparti, hvilket vil kom
promittere h ovens støddæmpende funkti
on . og hesten vil under såvel ro som 
be,·ægelse overbelaste sener og hovsene
ben . Disse forhold vil disponere for udvik
li ngen af halth eder lokalisere t til den 
bage rste tredjedel af hoven (dragtsmerte 
5\n drom) og herunder i høj grad udviklin
zen af hovsenebensbetændelse. 
~ Stej l kode (bagtil-afvigende henstilling, se 
fig. 2) vil medføre en m indre gennemu-æd
ning, hvorved anslagskraften mod underla
get ikke vi l reduceres gennem senerne men 
'i l fo rskubbes således, at størstedelen af 
den ne vil forplantes op gennem led og 
knogler og herunder også hovsenebenet. 
Dette vil disponere for udviklingen af led
foranelringer grunde t overbelastning af led
brusk, knusninger i hoven og en hyppigere 
ud, i kling af forbenet d ragtbrusk samt hov
senebensbetændelse. 

Beskæring/beslog 
Lidelsen ses også hos heste med afvigen
de h ovform h erunder specielt heste med 
små h ove i fo rhold til hestens størrelse, 
ligesom h este med small e hove og snævre 
dragter vil have belastni ngsforhold i drag
ten , som vi l disponere fo r hovsenebensbe
tændelse. Omvend t ,-il nedsat brug og 
gennemtrædning betinge en mindre hov 
på de t pågældende ben . Ho,·senebensbe
tændelse er også en lidelse . der ses over
repræsentere t hos heste m ed en flad hov 
(plat hov) med ko llapsede dragter. h,·il
ke t dog ofte er kombineret med en bagtil 
brudt tåakse . Disse fo rh old nedsætter 
hovmekanismen og dennes støddæmpen
de funkti on , hvilke t igen betinger øget 
belastningsfo rhold omkring hovlecldet, 

hovsen eben et, den dybe bøjesenen samt 
slimsækken m ellem disse. Samme uheldi
ge forhold ses ved manglende/ forkert 
beskæring eksempelvis bagti l b rudt tå-

akse, lan g tå med un elerløbn e dragter 
samt ubalance i hoven . (Se fig. 3A + B) . 

Brugjonvende/se 
En an den faktor er de egensvingninge r, 
der bevæges op gennem knoglerne fra 
anslagskraften mellem hov og underlag. 
Disse s,·ingninger forstærkes ved skoning 
med den almindelige parallel sko, da 
den ne har egenskaber, som en stemme
gaffel. Disse egensvingninger øges i takt 
med unelerlage ts hård hedsgrad samt an
slagskraften s styrke , hvorfor lidelsen h os 
rideheste hyppigere ses hos military- og 
springh este frem for dressurheste , se fig . 
4. Gen erelt betyder de tte også, at heste, 
der bruges hårdt eksempeh·is konku rren
ceheste på h øjt plan , h ar større risiko fo r 
at udvikle lidelsen. 

Alder 
Ligesom i overflader i led sker der en 
aldersrelatere t bruskdegeneration 
brusken på h ovsenebenets sen eflade samt 
ledflade , hvilket også be tyder at hovsene
bensbetændelse er en lidelse, der oftere 
obse rve res hos h este i alderen 8-14 år. 

Symptomer 
Graden af symptomer varierer, og det en e
ste umiddelbare tegn kan være en let for-
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Figur 5. Første symptom på hovsenebensbetændel
se kan være en forsnævret hov. På billedet ses for
snævret venstre forhov 

snævret hov med en for ejeren / rytteren 
ikke umiddelbar erkende lig haltbed, se 
fig. 5. Den fo rsnænede hov er et tegn på 
nedsat brug af hovmekan ismen som følge 
af neelsat brug af det pågældende ben og 
kan altså skyldes alle tilstan de, der med
fører n edsat brug af bene t dog oftest 
smertefulde tilstande lokaliseret til h oven . 

F1gur 6. Typisk placering af det pågældende ben foran det ana: . ~:: ~-~~~:~::~...:er som følge af aflast
mng af dragtområdet. 

Hovsenebensbetændelse er en lang
somt udviklende tilstand, der som følge 
heraf i mange tilfælde vil medføre en sni
gende halthed på begge forben. En halt
hed som oftest ikke vil opdages af r ytte
ren, før h esten enten bliver meget ko n 
gående eller udviser tyde lig ha lthecl. Det 
kan opfattes af r yttere, som om hesten er 
blevet akut h alt til trods for den snigende 
udvikling, hvi lket dog kun er et udu·yk 
for, at haltheclsgracle n pludselig for
værres e ller overstiger ejerens tærskeh·ær
di for opfattelse af hal th ecl. Flere af disse 
heste , hvor rytteren ikke har obsen·eret 
halthed, vil på en snæYe r volte på hårdt 
underlag udvise halthed på det ene for
ben på den ene volte samt tilsvarende 
halthed på det andet forben på den 
anden volte. Endelig vil haltheden nogle 
gange væ re så lavgradig, at den kun 
observeres ved bedøvelse af det ene be n , 

hvorved h altheden vil træde mere frem 
på det modsatte ben. I andre ti lfælde er 
haltbedsgrade n umiddelbar og tydelig, 
og der ses endda tilfælde, hvo r h esten i 
hvile skiftevis sætter det en e forben foran 
det ande t i et forsøg på at afl as te dragt
området og dermed hovsene benet, se fig. 
6. Det samme forsøg på at afl aste dragten 
kan i svære ti lfælde også ses ved møn
string, h\·or hesten vil sætte tåen til først, 
lwon·ed der obsen·eres dobbelt hovslag, 
samt en tenelens ti l at snuble. Belastnin
ge n i tåen ka n medføre rn·kninger, h\·or 
hesten so m fø lge heraf\iser tegn på smer
te i hele ho\·en. en faktOr der kan umulig
gøre sikker diagnostik. 

Diagnostik 
Den vigtigs te del i diagnosticeringen af 
hovsenebensbetændelse er den kliniske 
halthedsundersøgelse, hvor nogle at de 
ovenstående typiske sympto mer eventuel 

Figur 7 A) Ved injektion af lokalbedøvelse omkring nerven (blokade) på hver sin side lige over dragtbrusken 
bedøves hovens bagerste del (Det skraverede felt) og derfor også hovsenebenet. Halthed som følge af 
smerte omkring hovsenebenet ijernes herved B) Bedøvelse af selve hovleddet. 
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iagttages. og de \i] i ,_a fald medføre den 
si kreste diagno-e. 

Blokoder 
De n eneste made si - ·en at lokalisere 
smerte og dermed ar: g Lil halthed er ved 
anvendel se af bio- der. d\·s . indsprøjt
ning aflokalbedo\e]se om- ing nerver på 
udvalgte omrader. Der_- 1 Lil d iagnostice
ring af smerte lo· aliseret til den bagerste 
tredjedel af ho\·en lægges en blokade på 
nerven li ge O\·er dragtbrusken (rami 
blokade , se fi o-. l . Denne blokade vil 
reducere al halthed forar· get af smerte i 
dragtområde t. herunder <al. læderhud, 
den bagerste del af h o\ ben og hovled 
samt den d\·be bojesene og ho\·se neben. 
Lokalbedø\else <projtet ind i hodeddet 
vil også bedo\·e stOre dele af ho\·senebe
net og dennes slimsæk men altså også sel
ve hovleddet. se rig. ~ . Der fore ligger der
for kun mulighed tor si: ·er lo ka lisering 
af smerten ti l et omr.1ce. mens en sikker 
diagnosti ce1ing af -mene spec ifi kt lokali
se re t til ho\·senebenet i· ·e e r mulig t. Nye
re undersogelser har \ist. at smerte lokali
seret til dragwmr.i.det oftere skddes sene
skader i den d\be bojesene samt ømhed i 
hovens su·ukturc::r end sme rte lokaliseret 
til hmsen ebenet. 

Røntgen 
Røntgen er m ndYærlig \-ed lo kalisering af 
smerte Lil h 1\Tc-21onen eller mere specifik 
\·ed mistan. e li h"\ <enebenet. Til dato er 
røn tgen de ene- e mulige middel til vur
dering ai- aranelringer i ho\en herunder 
foræ1drin!lc::r m· ·ng hoYied , hovben 
samt ho\·scneben. Den diagnos tiske forde l 
\·ed mn ·()"en er mulighede n fo r at påvise 
kn ogle orand1inger herunde r både knog
lem·dannel<er - t nedbn·dni ng af knog
]e\·æ\·. Be!lræn<ningen i am·enclelsen af 
ron ~en er den ma_;glende em e til at påvi
_e lilstande. der endnu ikke har medført 
k.nogleforanc!Jinger. således \·il alle de tid
lige forandringer om kli ng både hovled og 
ho\·sen eben ikke ·unne pa\·ises . Ligeledes 



er skader i og omkring den dybe bøjesene 
samt bovsenebenets slimsæk ikke diagno
sticerbare som følge af den manglende 
røntgen tæthed. Ved manglende eller min
d re røntgenforandringer omkring bov
seneben et vil de t være mere sandsynligt, 
at disse strukturer er årsag til haltheden 
end problemer omkring hovsenebenet. 
Der tages typisk to vinkler af bovsenebe
net dels et fra siden, fig. 8, hvor hovsene
ben og hovled ses i profil samt et billede, 
b\·or hovsenebenet ses forfra , dvs. oppefra 
og ned. På disse billeder kan forandringer 
såsom central opklaring, opklaringer på 
den nederste rand , nydannelser ved til
hæftningen af ledbånd, brud og ai\,igende 
form af hovsenebenet samt nydannelser 
omkring hovleddet, fig. 9. 

I forbindelse med handel af h este tages 
ofte røntgenbilleder af forbenenes hov
seneben med henblik på en risikovurde
ring for udvikling af hovsenebensbe tæn
delse. Ved disse røntgenundersøgelser 
observeres indimellem heste uden klini
ske symptomer men med rø ntgenologi
ske forandringer i ell er omkring hovsene
benet Dette udgør et diagnostisk pro
blem, da disse af andre årsager kan få 
smerte lokaliseret til dragtområdet, og 
herefter vil forandringern e omkr ing 
hovseneben et fejlagtigt tolkes som årsa
gen. Selvom h este uden kliniske sq npto
mer men med røntgenologiske foran
dringer er i højere risiko for at ud\ikle 
hovsenebensbe tændelse, kan mange af 
dem deltage i sporten i mange år uden 
problemer. 

Behandling 
Gen erel behandling af haltheder betinget 
af smerte fra hoven er et vigtig sam
menspil mellem dyrlæge og smed , og i 
mange tilfælde er smedens evner den 
afgørende faktor fo r chancen for fuld
stændig helbredelse. 

Dyr lægens opgave vi l efter endt diagno
stik bestå i eventuelledbehandling af hov
led og hovseneben e ts slimsæk samt råd 
og vejledning omkring optimalt beslag. 
Regulær hovsenebensbetændelse m ed 
eksempelvis tilstedeværelsen af cyster 
eller andre udprægede røntgenforan
dringer stiller en mege t dårlig prognose, 
fig. 9 B + C, da der ikke forekommer 
nogen behandling af disse m en høj est en 
reducering af smerten ved ledbehandling 
samt syge beslag. Behandling af udpræget 

~ Figur 8. Røntgenbillede af hoven fra siden. De 
strukturer, der kan vurderes, er hovseneben (A), 
hovben (8), kronben (C) samt evt. forbenet dragt
brusk (D). 

'f' F1gur 9. Den mest anvendte vinkel ved røntgen
vurdering af hovsenebenet (oppefra og ned). A) 
Normalt hovseneben B+C Hovsenebensbetændel
se. B) Central opklaring i hovsenebenet (cyste). C) 
Opklaring samt knoglenydannelser på den neder
ste rand samt ved tilhæftmng af ledbånd 
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Figur IO. Ringsko til understøttelse af dragtområdet samt fordeling af belastning til den øvrige del af hoven. 

hovsenebensbetæ ndelse giver derfor sjæl
dent positivt resultat m ed h enblik på fuld 
restitution til konkurrencehest. 

I de tilfælde, hvor ledbehandling fore
tages, gøres dette m ed henblik på at fj er
n e irritationen i hovled samt slimsæk og i 
mindre grad de tæ ttere liggende struktu
rer. Medicinering vil kunne bestå af stero
id (kortisonpræparater) og eventuel hya
luronsyre og glycosaminpræparat, i alle 
tilfælde lokalbehandling af hovled 
og/ eller slimsæk kombineret med e t kon
troll ere t genoptræningsprogram. 

Ved alle tilfæ ld e af smerte fra dragtregi
onen er d e t afgørende a t få aflastet dette 
område ved hjælp af ringsko, hvorved 
egensvingningerne fra paralle lskoen 
reduceres og anslagskraften fra underla
get fordeles til større o mråd er af hoven 
og ikke kun dragten , fig. 10. Ydermere er 
det vigtigt at rejse tåen (som ved løbesko 
til m ennesker ), da dette letter overrulnin
gen og d erved mindsker trykket fra den 
dybe bøj esen e på hovsene benet samt 
videre fi-em i hovleddet, fig. 11. I de ti lfæl
de , hvor der forekommer brudte tåakser, 
lang tå og underl øbne dragter, bø r de tte 
kor rigeres, hvilke t ofte betyder kortn ing 
og sænknin g af tåen samt en trækning af 
skoen bagud. 

De nyere undersøgelser har vist, at 
hovsenebensbetæ ndelse pga . de diagno
stiske begrænsninger e r en overdiagnosti
ceret lidelse, og at seneskad er i d en dybe 
bøjesene er hyppigere forekommende. 

Tidsforløbet for gen optræning ved disse 
skader er tilsvarende øvrige seneskader 
(6-9 mån eder) , men som følge af den 
m anglende mulighed for ultralydsscan
ning (h o rnkapslen ) e r diagnosticering 
samt opfølgning ikke mulig. Denne tids
horisont bør d erfor indgå i behandlingen 
af dragtsmene syndrom, dYs . sm erte i 
dragten uden udpræged e forandringer 
omkring hovseneben/ h oYlecl. 

Konklusion 
Når smerten er lokali seret til cl ragtregi
onen, og der forekommer udprægede 
røn tgenforandringer er diagnose n klar 
h ovsenebensbetændelse, og prognosen 
m å umiddelbart betragtes som \·ærend e 
dårlig . I d e tilfæ lde, hvor d er ikke fore
kommer udpræged e forandringer. er der 
i dag et d iagn ostisk p roblem i elifferen tie
ringen af lidelserne i o mråde t. Behand
linge n vil i mange tilfæ lde væ re den sam
m e, men prognosen for h elbredelse samt 
tidshorisonten he rfor bliver usikker. Det
te d iagnostiske problem vil på lang sicrr 
nok blive løst med indførelsen af \IRJ
scanning i Danmark, hvorved både knog
le og bløddel e indenfor hornkapslen ...... 
kan vurderes . " 

Kilde: Nogle figurer og billeder er hentet fra bogen: 
"Beslagsmedens bog til hesteejeren - Hovpleje, 
skrevet af Verner Kristoffersen og udgivet af MeCie
huset Wiegaarden. 

Figur 7 l. Sko med rulletå/rejst tå så overrulningen lettes og belastning af bøjesene samt hovseneben reduceres . 
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