
~Der er mange årsager fil kolik, og det gør det ofte van
skeligt med sikkerhed at fastslå den præcise årsag. Der er 
dog nogle forholdsregler man som hesteejer kan tage, for 

/ at mindske nsikoen for denne smertefulde sygdom. 

Kolik har kostet mange hesteliv og er rent økonomisk i hesteholdet 
også en af de mest betydningsfulde udgifter til dyrlæger. Dette vil 
uden tvivl også være tilfældet i fremtiden, men med optimering af 
forholdene omkring hesteholdet kan risikoen for koliktilfælde 
minimeres. Koliktilfælde kan forekomme som enkeltstående 
tilfælde eller som gentagne tilfælde i besætningen ved flere 
heste og derved være et besætningsproblem 
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Kolik er er symptomkompleks der omf~mer 
de symptomer, der udvises ved bugsmerter, 
og kolik kan på den n e måde ses ved en hver 
t ilstand i bughulen, som medfører smerte. 
Den hyppigste fo rekomst af kolik hos h e
ste er dog kolik, som fØlge af smerter fra 
tarme, hvor disse forekomm er udspilede. 
Denne anikel o mhandler kun ko li k , hvor 
kolikken skyldes smerte fra tarmene, og n år 
ordet kolik anve ndes i det fø lge nde, e r det 
kun tarmre late ret kolik. 

Mange årsage 
Kolik e r en multi fakt o ri el s1·gdom. In ilket 
vil sige at der er mange (mult iple faktorer. 
der di spone re r og kan udiose kolik. Enh1er 
faktor som kan påvirke tarmene og dere ' be
vægelse kan give en udspiling a f tarmaf,nH 
og i nogle tilfælde en fej l lejri ng. som i beo::ge 
til fælde vil medføre smerte fra bughulen o~ 
dermed kolik. Nogle faktorer dispont>rer kun. 
og kræver andre udløsende f~1kto re r for at ud
løse koliktil fælde . Dette gør lokali seri ngen 
af årsagsfaktorern e svær og kun i få ti lfælde 
kan dyrlægen efter endt undersøge lse fa st s la 
en entydig faktor som årsag til koliktilfæ lcln 
Ejere få r derfo r sjældent det entydige s1·ar. 
som kan sikre, at der ikke forekommer m·e 
koliktilfælde hos hesten. 

Denne artikel er ti ltænkt at skulle besl'are 

mange af de spørgsmål hesteej ere har om
kring årsagsforhold i forbindelse med e t ko
likt ilf~elde , ligesom hesteejere ved hjælp heraf 
kan overveje forholdene i en besætning, hvor 
koliktilfælde er, eller har været, et probl em. 

Fordøjelsen 
Hesten har gennem evolutionen udviklet 
sig til at ernæ re sig af græs og har gennem 
den n c udvikling ti !passet mavc-tarm kana
len til at kunne nedbryde og udnytte p lan-

11. -:; ~ : '= :: ~ er operation den eneste mulighed 
':·c::':·::-;~ c:: ·eade heste med tarmdrejninger eller 
s. c: re :c,.:. ::;:;::;=.ser 

.,.. u~aersoge'ser har vist, at heste der er krybbebidere 
1kke sluger luiren ned i maven, som tidligere antaget. Så 
de hypp1ge kolikanfald hos krybbebidere har altså ikke 
noget med stereotypien at gøre, men skyldes i stedet 
den krybbebiderrem, som hesten udstyres med. 
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tedele, der eksempelvis for os menn eske r 
er ufo rcløjelige. Der, hvor mave-tarmkana
len ad skiller sig væsentligt fra menneske til 
hes t, e r den meget veludviklede blindtarm 
og storta rm , som hos hesten andrager mel
lem 100 og 300 L. Disse to tarma fsnit har 
den funkt ion at skulle nedbryde de svære 
nedbrydelige plantedele, som h esten kun 
kan nedbryde ved l!jæ lp af den store bak
terieflora i disse tarmafsnit. Her neelbryde r 
bakteriefloraen plantedele til mindre, og 
optagelige dele, hvorved der forekommer 
en symbiose mellem h esten og bakterierne
et samspil der i høj grad e r påvirkelig af yd re 
fakto rer. Tanninelholdet maseres ved l:j ælp 
af bevægelser gennem tarmens ne rvesystem 
og muskellag-endnu et komplekst samspil 
der er yderst påvirkelig af ydre fak tore r. 

Forskydes bakteriefloraen eller neelsættes 
tarmbevægelserne kan der forekomme gas
ophobning eller ophobning af gødning (for
stoppelse) , som i \'æ rste in stan s ka n med
fØre e n fejllejrin g af ta rme n (tarmslmg) . I 
alle tilfælde 1·il der forekomme en udspiling 
af et tarmafsni t. der som folge af smerterne 
he rfra ,·j J fo re til koliks,·m ptome r. 
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I en engel<k under-ogel -e undersøgte man 
en række fa' tr rer om Ting kolikheste hen
, -jq til henh,.ld ,, j, Briswl og Liverpooluni
,·er,ite o:- -ammen lignede med heste, som 
j;,_' e h.,.Hle haH ·ol i k. I denne undersøgelse 
;o r- ~ e man hen·ed at lokalisere de fakto
rer. - •m ,-ed deres ti lstedeværelse gav en 
wet ri -i ·o for kol ik. 

En ,-igrig risikofaktor var transport af 
hesten indenfor de sidste 24 timer. Præ
cist hvordan transporten hænger sam
men med kolik er uvist, enten påvirker 
transporten i sig selv bevægelsen i tar
men eller også medfører transporten 
en række øvrige risikofaktorer, såsom 
ændringer i foder- og væskeoptag. 

* Ændring aftræningsimensitete n har i 
flere undersøgelser vist sig at ,·ære en 
betydelig risikofaktor, hvor der fore
kommer en stor risiko for udvikling af 
kolik i op ti l en uge efter ændringen i 
træningen. Hvorledes denne ændring 
påvirker risikoen for kolik er uvis , og i 
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under-ogel -en og man -or ,e1.dringer 
fodring og op- taldning-:orhold -om 
folge af ændi·ingen i træn mg. og 'isre 
hen·ed at træningen alene pa,irker rar
men positin. Cndersogel<er ,-ed men
nesker har dog ogsa ,-ist ned,at tarmbe
vægelser ,-ed nedsat morion . h,-j l ker ,-ed 
overførsel til hest Yi l medføre en aget 
risiko for forstoppelse og dermed kolik. 

* En af de betydel igste risikofaktorer af 
alle er opstaldning, hvor antallet af 
timer, hesten er på stald , er d irekte 
sammenhængende med risikoen for 
udviklingen af kolik. Jo flere timer 
hesten opholder sig på stald,jo større 
risiko for udvikling af kolik. Omvendt 
forholder det sig jo med hensyn til an
tal timer på fo ld / græs, hvor jo større 
antal timer på fold , jo mindre risiko 
for kolik. At opstaldning medfører 
denne store r isiko skyldes mest af alt 
den sto re forskel i fodring, hvor alene 
det høj e tørstofindhold i staldfoderet 
samt portionsanretningen på stald på
virker tarmens bevægelighed og der
med risiko for kolik. 

* Fra hestens naturlige foderoptag på 
græs, hvor foderoptaget er fordelt ud
over hele døgnet, fodres opstaldede 
heste almindeligvis 2-3 gange i tids
rummet 7-22. Derfor er et færre antal 
fodringer med større m æ ngde e n di
rekte følge af opstaldning i forhold til 
døgn afgræsning. Denne pludselige 
belastning af m aveta rmka nal med 
meget kulhydrat g iver ved fodring en 

'Hepå,· irkning af tarmen , som ned
' æ tter tar mbevægelsen og derm ed 
oger ris ikoen for kolik. Syrepåvirk
ningen sker so m e n følge a f nedsat 
' P' t produ ktion (indeholder bikarbo
nat -om neutra li,erer ma\·esyre), samt 
ba terierne - o,·e rpro cluktion af fri e 
fede '' rer unde r nedb n ·dn ingen af 
kulh,·d raL Dette medforer en pludse
lig sænkning at pH i rarmen umiddel
bart efter fodring. h' ilket som følge 
heraf nedsætter tarm be\·ægelserne. 
Strå foder såsom ho og hø ensil age 
har en høj l\·ggetid for hesten i for
holdtil fodrin g med kraftfoder (korn, 
etc. ), h,·ilke t betinger en høje re spyt
p roduktion samt nedsa t produktion 
af fri e, fed e S\Ter. Enh,·er æ ndring i 
mæ ngelen af kraftfoder. der tildeles, 
øger ri sikoen for kolik i H dage efter 
ændringen med en bet\'Clelig større 
risiko i de forste 7 dage . 

Sammen fattet konkluderes de t i undersø
gelsen at e th\ert tiltag. som fje rner hesten 
yderligere fra den naturlige g ræsningsad
færd og foderoptager he r. giver en større 
r isiko for udvikl ing af kol ik. 

Undersøgelse n på' is te også en stor 
r isiko for kolik de fo rs te 14 dage efter 
flytning af heste n fra et mi lj ø til et an 
det, både som følge af et eventuelt foder
skift men også so m følge af stress på he
sten med en deraffølgende påvirkni ng af 
tarmbe,·ægelsen. På,·irkningen afstress på 
tarmbevægelse n ses mange gange direkte 
ved, at gødn ingen ved heste i stressede 
situationer bliver mere vandig, og denne 
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påvirkning kan altså disponere for udvik
lingen af kolik. 

Der påvistes også en øget r isiko for ko
lik hos heste, hvor man ikke årligt undersøgte 
tænderne. Dette skyldes selvfØlgelig, at der 
blandt disse heste vil lorekomme et antal heste 
med nedsat tyggefu nktion og som følge heraf 
passage af ikke til strækkeligt tyggede foder
partikler til tarmen med r isiko for fm·stop 
pelse samt påvirkn ing af tarmbevægelsen. 

Orm og kolik 
Manglende forebyggende tiltag n; od orm vi
ste også en øget risiko for kolik. Arsagen er, 
a t der blandt disse heste vil være en større 
ormebyrde, hvor både spoleorm, bændel
orm og strongylider kan giYe irritatio n i 
tarmvæggen og de rmed påYirke tarmbe
vægelsen. De profylaktiske tiltag der tænkes 
på varierer fra fo ld h;·giejne. foldski fte og år
lige gødni ngsprø,·er med behand ling med 
ormemiddel, h,·is dette er indicere t. 

En anden betydelig risikofaktor er heste 
med halthed ell er a ndet ortopæd isk rela
teret problem, h,·or den største risiko fore
kommer inelen for de fø rste 4 uger. Denne 
sammenhæng hænger alene sammen med 
de ændringer i opstaldning, fodri ng og mo-

tion, som kommer som følge af h altheclen . 
Heste der tidligere har haft kolik, har også 
en højere risiko (or a t udvikle kol ik. Dette 
skyldes til dels, at heste der har haft kolik 
ofte er opstaldet på samme måde som før 
første kolik, og derved stadig udsat for de 
forskellige risikofaktorer. I sj ældne ti lfælde 
kan der også forekomme heste med om
råder i tarmen med en neelsat tarmbevæ
gelse enten som følge af tidligere skade på 
tarmen eller som fØlge af en udviklingsfejL 

Krybbebidning og kolik 
Krybbebiclning blev ret overraskende påvist 
som en stor r isikohiktor for kolik, da tidli
gere undersøgelser har vist det modsatte. 
Det er dog påvist, at det ikke er luften he
sten sluger, der giver anledning til kolik, da 
denne luft kun når ned i det øvers te af spi
serøret og ikke videre ned i maven/ tarmen . 
Der er derimod hos heste der udviser kryb
bebidning påvist en forlænget passagetid 
gennem tarmen, som kun kan forklares ved 
en nedsat tarmbevægelse. Mange hesteej ere 
anvender specielle remme og bQ!jler til kryb
bebidere for at undgå, at de sluger luft uden 
egentlig at gøre sig overvej elser over, hvor
ela n disse virker. Ideen bag disse remme 
og bøj ler er faktisk at gøre det så ubehage
ligt for hesten at synke, a t de n ikke sluger 
luft. Dette påvirker selvfølgelig også hesten , 
når den synker både strå
foder, kraftfoder og vand, 
hvorfor de t er problematisk 
a t lade heste stå med disse 
remme, og da specielt n år 
undersøgelser viser, at den 
luft, de sluger, ikke når n ed 
i mave/ tarm. 

Kolik og sond 
:\å r disse risikofa ktorer 
gennemgas ses det t;·deligt , 
at d isse fa kto re r i de fleste 
ti lfælde er en fø lge af op
sta ldningen, hvilket også 
er årsagen ti l den store års
tielsvariation på koliktilfæl
dene, hvor højsæsonen for 
kolik strækker sig fra incl
bindingstidspun k te t i okto
bet) november og frem til 
april. En anden vigtig fak

terårets indvirkning på græsset, hvor den 
fa ldende temperatu r gør at græs og planter 
trækker væske og su kkerstofned i rødderne. 
Denne ophobning af sukkerstof i rødderne 
gør, at heste i denne periode har en tendens 
til at tage rødder med jord/ sand, ligesom 
nogle heste di rekte tager sand uden , a t der 
kan gi,es en fork lar ing på dette. Sandet op
hobes i nogle ti lfælde i tarmen og kan give 
anledn ing til sandfo rstoppelser og/eller 
tarmslyng, og den eneste mulige måde at 
forebygge dette på er fr i adgang til hø på 
fo lelen og i stalde n. fo r på denne måde at 
mindske heste ns tra ng til a t tage rødeler 
samt a t stimulere ta rmbe,·ægelse n så det 
optagne sand passerer 

Besætningsonalyse 
Forekommer der gentagne tilfælde a f ko li k 
i en besætning uden en åbenbar å rsag, må 
man ofte få lavet en decideret besæ tnings
analyse fra dyrlægen. Her vil man gå besæt
ningsforholdene igennem og find e besæt
ningens risikofaktorer og forholde sig til 
disse- en metode der i dag anvendes langt 
større ved produktio nsdyr (kvæg-, svine- og 
fjerkræbesætninger) i forhold til den enkelt
dyrs behandli ng og rådgivn ing, der gives 
ved hest. På denne måde kan risikofakto
rerne lokaliseres og mulige ændringer .r.._ 
og forholdsregler foretages. -..., 

to r i sæsonvariationen er ef- Å Hest aflivet pga. kolik med store mængder sand i stortorm 
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