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Introduktion
Koliktilfælde er hyppigt forekommende 
i praksis, og publikationer i udlandet an-
giver incidenser mellem 3.5 og 10.6 per 
100 hesteår (1,2,3). De fleste koliktilfælde 
behandles konservativt medicinsk i prak-
sis med god effekt og kun en mindre del 
(mellem 7 og 17 %) hospitaliseres til vi-
dere medicinsk behandling eller kirurgisk 
indgreb (3,4).

Flere heste dør hvert år som følge af 
enterale koliktilfælde, hvor der er fejl-
diagnosticeret, eller hvor der ikke er iværk-
sat adækvat/tidsmæssig tilstrækkelig be-
handling. Kolik er er en af de hyppigste 
årsager til aflivninger/dødsfald (2), og må-
let for enhver kolikundersøgelse er at 
kunne afklare den umiddelbare progno-
se, vurdere om patienten skal henvises 
og iværksatte initial behandling. I mange 
koliktilfælde er det ikke altid muligt at 
stille en eksakt diagnose, men heller ikke 
altid nødvendigt for at kunne give adæ-
kvat behandling (5,6).

En hurtig afgørelse om henvisning/ki-
rurgi er essentiel, og en forsinkelse i val-
get af optimal terapi medfører en dårli-
gere prognose som følge af risiko for ud-
vikling af dehydrering, endotoxinæmi, 
shock samt en øget risiko for skade på 
tarmen (7). Ved at foretage korrekt og ret-
tidig vurdering angående behandling el-
ler henvisning opnås ikke alene en bedre 
prognose, men de økonomiske og følel-
sesmæssige omkostninger for ejeren vil 
også minimeres (7). 

Den kliniske beslutningsproces
Kolikundersøgelse i praksis adskiller sig 
ikke rent metodisk i forhold til kolikun-
dersøgelsen på et henvisningshospital. 
Undersøgelsen/vurderingen i praksis skal 
afklare, hvorvidt hesten skal behandles 
konservativt i praksis eller henvises til me-
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Hvilke undersøgelser og fund er 
afgørende for behandling i praksis?

Summery
Colic is a common problem for which 
horse owners seek veterinary attention. 
The evaluation in practice to determine 
the need for referral, the prognostic 
aspect and need for medical treatment 
is based on basic clinical parameters de-
termined by physical examination. Lots 
of studies have investigated the diffe-
rent clinical parameters and their signi-
ficance in order to determine the need 
for referral and the prognosis. This pa-
per will go through the colic examina-
tion with regard to clinical significant 
parameters and hereby give recommen-
dations on analgesia, treatment and re-
ferral.

Sammendrag
Kolikundersøgelse i praksis er en af de 
hyppigst forekommende undersøgelser 
og skal afklare nødvendigheden for hen-
visning, vurdere prognosen og institu-
ere korrekt behandling. Utallige artikler 
gennemgår kolikundersøgelsen ligesom 
et utal af studier har undersøgt signifi-
kante fund ved kolikundersøgelsen til 
differentiering af kirurgiske/medicinske 
patienter samt påvist prognostiske fak-
torer. Den foreliggende artikel gennem-
går kolikundersøgelsen gennem et litte-
raturstudie af de signifikante parametre 
for herved at give retningslinjer for ko-
likundersøgelsen i praksis og retnings-
linjer for analgetisk behandling og hen-
visning.
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Kolikundersøgelse, prognostiske  faktorer og indikationer for henvisning
dicinsk/kirurgisk behandling samt pro-
gnosen for dette. Undersøgelsen på hen-
visningshospitalet skal afklare, om der er 
tale om en medicinsk eller kirurgisk pa-
tient samt prognosen for eventuel vide-
re medicinsk eller kirurgisk behandling. 
Den første del af processen i praksis er 
altså at vurdere henvisningsbehovet og 
hestens prognose. Anden del er herefter 
at tage stilling til behandlingen konser-
vativt eller behandling før evt. henvis-
ning. Beslutningsprocessen baseres på 
fundene ved den kliniske undersøgelse, 
dvs. de afvigende kliniske parametre.

Denne artikel skal via en gennemgang 
af den komplette kolikundersøgelse og 
på baggrund af de tilgængelige artikler 
og undersøgelser på området forsøge at 
trække de signifikante kliniske parame-
tre frem for herved at give et bedre red-
skab til vurderingen i praksis, samt give 
nogle retningslinjer for analgetisk be-
handling og henvisning.

Anamnese
Anamnestiske oplysninger er afgørende 
i beslutningsprocessen omkring behand-
ling eller henvisning. Varigheden af ko-
liktilfældet er specielt afgørende, men i 
mange tilfælde kan der kun oplyses, hvor-
når hesten sidst er observeret normal. 
Varigheden af kolik er ved de strangule-
rende ileustilfælde en afgørende faktor 
for prognosen (8). Jævnfør tabel 2 er der 
på de generelle koliktilfælde undersøgel-
ser, der viser en signifikant betydning af 
varigheden (9,8), men også undersøgelser 
der ikke har kunnet påvise dette 
(10,11,12,13).

Ændringer i smerteytringen er også en 
meget vigtig prognostisk faktor for både 
prognosen og for evt. behandling i prak-
sis, men også prognostisk for kirurgiske 
indgreb. Der kan både være ændringer 
fra mild/moderat kolik til svær/rabiat ko-
lik eller fra moderat/svær rabiat kolik til 
ingen smerteytringer med nedtrygt al-
mentilstand (letargisk tilstand), og sådan-
ne ændringer tegner ikke en god pro-
gnose for almindelig medicinsk behand-
ling i praksis (14).

Iagttagelse af gødningsafgang er også 
en faktor, som kan indikere en mindre 
alvorlig ileus som fx en spasmotisk kolik 
eller en stortarmsforstoppelse. Derimod 
giver kirurgiske lejeforandringer af stort-
armen ofte anledning til fuldstændig op-
hør af gødningsafgang og en tom rek-
tum ved rektalundersøgelsen. Der fore-
kommer dog stadig alvorlige kirurgiske 
koliktilfælde såsom strangulerende tynd-
tarmsileus, hvor hesten gøder mere eller 
mindre normalt (15).

En anden og meget vigtig anamnestisk 
faktor er tidligere undersøgelse/behand-
ling og effekt heraf (tabel 3) (15). Heste 
undersøgt tidligere uden specifik diag-
nose, eller heste analgeseret med kraftig 
analgetika (herunder flunixin meglumin, 
alfa2agonist, opoider) er heste, hvor hen-
visning eller hurtigt genbesøg skal være 
med i dyrlægens overvejelser (1).

Mere generelle forhold såsom hoppers 
drægtighedsstatus er vigtig med henblik 
på diagnostik af uterustorsion eller post-
partum colon volvulus, ligesom oplysnin-
ger om tidligere abdominalkirurgi kan 
være vigtig i udredningen. Udredningen 
af causa kræver et større interview og er 
ikke omfattet af denne artikel. 

Undersøgelse
Der foreligger flere undersøgelser ved-
rørende prævalens af de forskellige ko-
liktilfælde (tabel 1) (3,2,4). Ligeledes er der 
utallige undersøgelser, som vurderer in-
dikationsfaktorer for kirurgi samt under-
søgelser, som vurderer prognostiske fak-
torer ved både kirurgisk og medicinsk 
behandlet koliktilfælde (tabel 2 og 3).

Da disse undersøgelser tilsammen på-
viser et stort antal signifikante faktorer i 

vurderingen af koliktilfælde, er en grun-
dig kolikundersøgelse altid nødvendig, 
ligesom den i nogle tilfælde skal udvides 
med yderligere parakliniske undersøgel-
ser. Det er forud for undersøgelsen vig-
tigt at forstå de patofysiologiske forhold 
og sammenhænge til de kliniske para-
metre, således vurdering af fundene og 
beslutningen for medicinsk behandling i 
praksis eller medicinsk/kirurgisk henvis-
ning kan gøres på det sikreste grundlag 
(16).

Inspektion/smerter
Den kliniske undersøgelse indledes med 
en vurdering af hestens almen tilstand 
(uforstyrret, stupor, letargi, somnolens) 
samt hestens smertestatus (mild, mode-
rat og svær). Disse symptomer har i før-
ste omgang ført til ejerens tilkald af dyr-
lægen, og det vil også være et ophør af 
disse, der for ejeren vil være lig med dyr-
lægens behandlingssucces. Den store be-
tydning af smertevurderingen ved pro-
gnosevurdering samt ved differentiering 
mellem medicinsk og kirurgisk behand-
ling er påvist i flere undersøgelser (tabel 
2 og 3).

De milde former for kolik viser sig ofte 
som let uro, hvor hesten kan flehme, 
skrabe lidt og lægge/rejse sig. Sympto-
merne kan være forbigående og ikke 
nødvendigvis til stede, når undersøgel-
sen foretages. Ligeledes kan de være re-
cidiverende og i nogle tilfælde forværres 
til moderate eller svære smerteytringer. I 
andre tilfælde kan initialsymptomerne 
være svære rabiate smerter, hvor hesten 
kaster sig rundt og herunder være til fare 
for både ejer og dyrlæge. Disse tilfælde 
kan kræve analgetisk behandling inden 
den videre kolikundersøgelse (14). Da svæ-
re koliktilfælde som følge af smerte, de-
hydrering eller venøs stase kan føre til 
shocktilstande og deraf påvirket almen-
tilstand i form af stupor, lethargi eller som-
nolens, er det vigtigt at registrere disse 
tilstande, da de kan føre til ophør af smer-
teytringerne eller en betydelig reduce-
ring af koliksymptomerne (16). Det kan i 
sådanne tilfælde være vigtigt at iagtta-

Tabel 1 (3)

72 %  spasmodisk/uspecifik kolik
7 %  kirurgisk kolik
5,5 %  vindkolik
5 %  stortarmsforstoppelse
9,5  andre tilfælde
1 %  colitis

>
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Tabel 2
Ducharme et al. 1989 Reeves et al. 1991 Thoefner et al. 2003 Reeves et al. 1992

Johnson and 
Keller 2005

Undersøgt i 
antal undersøgelser

% signifikant 
i undersøgelser

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Parameter Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel

Puls/hjertefrekvens Ej signifikant Signifikant Signifikant Signifikant 4 0,75

Ingen peristaltik Ej signifikant Signifikant 4 Signifikant 4 Signifikant 1 4 0,75

Smerte Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 1 Signifikant 2 4 1,00

Rektalundersøgelse Signifikant 3 Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 3 4 1,00

Slimhinder Ej signifikant Signifikant Signifikant 3 3 0,67

Positiv ventrikelskylning Ej signifikant Signifikant Signifikant 5 3 0,67

Pulsstyrke Ej signifikant Signifikant 3 Signifikant 4 3 0,67

Bughulepunktat Signifikant 4 Signifikant Signifikant 3 3 1,00

Kap. Fyldning Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Respirationsfrekvens Ej signifikant SignifikantB 2 0,50

Rektal temperatur Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Mental status Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Tilstedeværelse af gødning Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Hudtemperatur Ej signifikant 1 0,00

Abdominal distension Signifikant 2 1 1,00

Sveder Signifikant 1 1,00

Smertestillende før undersøgelse SignifikantC 6 1 1,00

Tid før henvisning/varighed 0 0,00

Hudturgor 0 0,00

Selvinduceret traume 0 0,00

Smerte ved rektalundersøgelse 0 0,00

Antal faktorer undersøgt 15 11 10 4 2

       
A Kriterie for kirurgi   1-5 Rangering (1 største signifikans)
B Kun ved medicinske  Ikke oplyst/undersøgt

ge eventuelle traumatiseringer omkring 
især hoved, tuber coxae og lemmer, da 
dette kan være en indikation på rabiate 
initialsmerter og svær kolik med påvirk-
ning af almentilstanden (14,13).

Rent patofysiologisk stammer de en-
terale koliksmerter fra enten udspiling 
af et tarmgebet, træk i tarmenes op-
hæng, inflammation (colitis/peritonitis) 
eller som følge af iskæmi. Smerteinten-
siteten er afhængig af udspilingsgraden, 
samt med hvilken hastighed udspiling 
eller iskæmien udvikles. Således vil fx 
simple obstipationer i colon ascendens, 
decendens eller cecum oftest kun give 
anledning en svag udspiling og deraf 
mild kolik, mens colon volvulus hurtigt 
giver anledning til svær udspiling samt 
iskæmisk påvirkning af tarmen og typisk 
svær til rabiat kolik (15). 

Mild kolik, der kan analgeseres med 
spasmoanalgetika, indikerer som oftest 
en medicinsk behandling, mens kolik, 
der kræver gentagen analgetisk behand-
ling, vil indikere henvisning og eventu-

el eksplorativ laparotomi. Moderat til 
svær kolik, der ikke kan analgeseres med 
spasmoanalgetika, lav dosis af alfa2agonist 
og opoid, vil ligeledes indikere henvis-
ning og en indikation på en kirurgisk 
ileus (17).

Analgesi
Ved moderat eller svær kolik, hvor smer-
teytringerne umuliggør videre undersø-
gelse, er det indiceret at foretage anal-
gesi, hvor der indledes spasmoanalgetisk 
med metamizol eller et kombinations-
præparat med skopolamin og metami-
zol. Er det stadig ikke muligt at foretage 
undersøgelse kan analgesien udvides med 
en alfa2agonist og/eller et kortvirkende 
opoid (14). Som alfa2agonist kan Detomi-
din anvendes ved kraftige smerter, men 
i øvrigt anbefales xylazin, da detomidin 
medfører en større hæmning af ventrikel 
og tarmperistaltik og en længerevarende 
kraftig karkontraktion end xylazin(18,19). 

Effekten af den analgetiske behand-
ling er i sig selv diagnostisk, og udebli-
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Tabel 2
Ducharme et al. 1989 Reeves et al. 1991 Thoefner et al. 2003 Reeves et al. 1992

Johnson and 
Keller 2005

Undersøgt i 
antal undersøgelser

% signifikant 
i undersøgelser

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Kirurgisk 
contra medicinsk

Parameter Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel

Puls/hjertefrekvens Ej signifikant Signifikant Signifikant Signifikant 4 0,75

Ingen peristaltik Ej signifikant Signifikant 4 Signifikant 4 Signifikant 1 4 0,75

Smerte Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 1 Signifikant 2 4 1,00

Rektalundersøgelse Signifikant 3 Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 3 4 1,00

Slimhinder Ej signifikant Signifikant Signifikant 3 3 0,67

Positiv ventrikelskylning Ej signifikant Signifikant Signifikant 5 3 0,67

Pulsstyrke Ej signifikant Signifikant 3 Signifikant 4 3 0,67

Bughulepunktat Signifikant 4 Signifikant Signifikant 3 3 1,00

Kap. Fyldning Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Respirationsfrekvens Ej signifikant SignifikantB 2 0,50

Rektal temperatur Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Mental status Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Tilstedeværelse af gødning Ej signifikant Signifikant 2 0,50

Hudtemperatur Ej signifikant 1 0,00

Abdominal distension Signifikant 2 1 1,00

Sveder Signifikant 1 1,00

Smertestillende før undersøgelse SignifikantC 6 1 1,00

Tid før henvisning/varighed 0 0,00

Hudturgor 0 0,00

Selvinduceret traume 0 0,00

Smerte ved rektalundersøgelse 0 0,00

Antal faktorer undersøgt 15 11 10 4 2

       

velse af effekt bør føre til henvisning el-
ler aflivning af dyreværnsmæssige årsa-
ger. Ved umiddelbar analgetisk effekt bør 
ejer instrueres om virkningstiden og eks-
tra tilsyn med hesten i og omkring denne 
periode. Ilægning af næsesvælgsonde 
kan give en direkte analgetisk effekt ved 
dekompression af ventriklen og bør i så 
fald henvises med sonden ilagt(1).

Svedudbrud i forbindelse med koliktil-
fælde er fundet signifikant ved differen-
tieringen mellem kirurgiske og medicin-
ske patienter samt som prognostisk fak-
tor (tabel 2 og 3) (20,21).

Kredsløbsvurdering
Da alle kolikheste potentielt kan have le-
jeforandringer eller akut typhlocolitis (co-
litis X), som i begge tilfælde kan induce-
re dehydrering, endotoxinæmi, hypoten-
sion og deraf følgende shockudvikling, 
er det afgørende at foretage en grundig 
kredsløbsvurdering. Kredsløbsvurderin-
gen kan være meget indikativ på en ki-
rurgisk ileus, og i disse tilfælde til dels også 

indikativ på prognosen (tabel 2 og 3). 
Den prognostiske værdi af kredsløbspa-
rametrene findes i, at kredsløbspåvirkede 
heste er meget følsomme for anæstesi 
og samtidig kan have et tarmgebet med 
iskæmisk/nekrotiske områder til resekti-
on med en ringere prognose til følge (1).

Puls eller hjertefrekvens tælles over 30-
60 sek., hvor det er vigtigt samtidig at 
iagttage hestens smerteytringer, da såvel 
begyndende shock samt smerter kan øge 
frekvensen. Ved urolige heste bør der ikke 
bruges unødig tid på lokalisering af pul-
sen, men en svag puls kan være en indi-
kation på en begyndende shocktilstand 
og vurderingen have en prognostisk vær-
di (tabel 2 og 3). Initialt i shockpatoge-
nesen forekommer der en hypotension 
(s. fa. dehydrering eller nedsat venøst til-
bageløb til hjertet), hvorved hjertet øger 
frekvensen for at modvirke hypotensio-
nen (15). Ved intermitterende smerteytrin-
ger bør vurderingen af puls/hjertefre-
kvens foretages mellem smerteytringer-
ne, og en forhøjet hjertefrekvens uden 
tilstedeværelsen af andre shockparame-
tre er oftest smerteinduceret.

Slimhindernes farve og fugtighed er 
en af de stærkeste indikatorer for shock 
og dermed prognosen(tabel 2). Ved hy-
potension betinger det adrenokortikale 
respons, at de perifere kar trækker sig 
sammen og slimhinderne bliver blege (is-
kæmisk-anoksisk fase). Efterfølgende kan 
slimhinderne ændre sig til de blålige cy-
anotiske slimhinder, da anoksien betin-
ger en dilatation af prækapillære arterio-
ler og dermed en ophobning af venøst 
blod og deraf yderligere hypotension 
(stagnation-anoksisk fase). Slimhinderne 
kan også ændre sig fra den normale ly-
serøde farve til den røde endotoksin in-
ducerede farve, som er karakteristisk og 
hyppigt forekommende ved kolikheste 
som følge af den hyppige frigivelse af 
endotoksin fra tarmen. Endotoxin i blo-
det medfører en vasodilation præ- og 
postkapillært, hvilket giver den røde og 
mere arterielle farvning af blodet (15). 

Inden slimhindernes farve ændres be-
tydeligt påvirkes kapillærfyldningstiden, 
som forlænges til over 3 sekunder (nor-
mal 2-3 sek.). Ved de røde endotoksin-
inducerede slimhinder fås dog en hurtig 
kapillærfyldningstid på trods af et even-
tuelt begyndende shock. Slimhindernes 
fugtighed giver ligesom hudelasticiteten 
og ovenforstående faktorer et indtryk af 

hestens dehydreringsgrad. Kredsløbspa-
rametrene er de parametre, som er mest 
signifikante, og undersøgelsen af disse 
bør være meget omhyggelig og vægtes 
ligeså højt som selve rektalundersøgel-
sen (tabel 2 og 3).

Undersøgelse af abdomen
Undersøgelsen af abdomen indledes med 
inspektion af bughuleomfanget, hvor for-
skellige grader af udspiling kan iagttages. 
Svær udspiling kan ses ved lejeforandrin-
ger af colon samt ved lejeforandring af 
den aborale del af tyndtarmsgebetet og 
er et signifikant fund. Ved hingste inspi-
ceres og palperes scrotum og lyske med 
henblik på konstatering af lyskebrok li-
gesom området ved navlen inspiceres 
med henblik på bugbrok.

Auskultation/perkussionsauskultation
Auskultation af abdomen foretages sy-
stematisk og minimum i de fire kvadran-
ter. Patologiske tilstande i og omkring 
tarmene kan give anledning til såvel øget 
som nedsat tarmmotilitet. Oftest auskul-
teres der en øget peristaltik (borborygmi) 
i den første fase af koliktilfældet, hvilket 
afløses af en nedsat eller helt manglende 
peristaltik i takt med udfyldning eller ud-
spiling af tarmen. Ileus giver en total 
manglende peristaltik og bør altid give 
overvejelser i retningen af den mere al-
vorlige kirurgiske ileus (tabel 2 og 3).

Perkussionauskultation, hvor der fin-
gerknipses på bugvæggen samtidig med 
auskultation, vil give den karakteristiske 
steelbandlyd ved gasudspiling af colon 
ascendens eller cecum. Ved svært udspi-
lede heste er steelband et hyppigt fund 
i højre side (cecum) og dernæst i venstre 
side (colon). I disse tilfælde er der i man-
ge tilfælde tale om en mere alvorlig ileus 
(15).

Rektalundersøgelse
Rektalundersøgelsen giver ofte en indi-
kation på diagnosen, og rektalundersø-
gelsen er faktisk den eneste del af koli-
kundersøgelsen, som kan give en enty-
dig konklusiv diagnose. Det er derfor en 
kunstfejl ikke at udføre rektalundersø-
gelsen, hvor det er muligt, og en ude-
ladelse kan i sidste instans medføre di-
rekte behandlingsfejl med efterfølgende 
juridiske konsekvenser (22). Med brug af 
brems, løftet ben eller analgesi/sedativa, 
hvor det er nødvendigt kan størstedelen >
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af alle heste rektalundersøges, og hvor 
det ikke er muligt, bør ejer informeres om 
fordelen ved henvisning (tvangsboks).

Sensitiviteten ved rektalundersøgelsen 
er meget forskellig ved forskellige dyrlæ-
ger samt ved de forskellige lidelser(5). Det 
er af afgørende betydning at kende nor-
malanatomien og normalfund, ligesom 
erkendelse af de forskellige patologiske 
fund. Det er også meget vigtigt at kende 
begrænsningen i undersøgelsen af bug-
hulen og tarme gennem rektalundersø-
gelse, hvor det kun er muligt at palpere 
strukturer i bughulens mest kaudale re-
gion (bagerste 25-30 %)(16).

Under rektalundersøgelsen palperes 
tarmene altid efter udspiling, udfyldning 
eller displacering, og der palperes specielt 
efter stramme tenier eller strengdannel-
ser i områder, hvor de normalt ikke bør 
forekomme. Ved erkendelse af et ab-
normt område af tarmen, skal der palpe-
res efter fortykket tarmvæg og ødem i 
krøset, da disse ligesom graden af udspi-
ling er indikative på tarmens kredsløbs-
status (16). Ved en ru overflade på tarm-
vægge eller en general øget bevægelig-
hed ved rektalundersøgelsen må der 
stilles mistanke om peritonitis og/eller 
tarmruptur(15).

Sonde/ventrikelskyl
Alle kolikheste bør ilægges næsesvælg-
sonde enten som en del af behandlings-
regimet ved de milde koliktilfælde eller 
rent diagnostisk ved moderat til svære 
koliktilfælde. I disse tilfælde kan dekom-
pression af ventriklen være direkte afgø-
rende for hestens prognose, da ventri-
kelruptur kan være nært forestående. Ved 
svær/rabiat koliktilfælde kan ilægning af 
sonde have en stor analgetisk effekt og 
være nødvendig inden den videre under-
søgelse(1). Positiv ventrikelskyl angives 
ved refluxvolumen over 3 liter, men i alle 
tilfælde bør farve og lugt af reflux under-
søges (16). 

Normalt maveindhold vil have en gul/
grønlig farve med foderpartikler samt en 
sødlig/sur lugt. Gul-brunligt galdefarvet 
reflux tyder på tilbageløb fra deudenum 
og giver samtidig en fetid lugt fra de frie 
fede syrer (15). Positiv ventrikelskyl er ens-
betydende med en ventrikeloverfyldning, 
som forekommer ved tyndtarmsileus en-
ten som følge af lejeforandringer eller 
deudenitis-proximal jejunitis. Ventrikel-
skylning har en høj sensitivitet ved diag-

nosticering af tyndtarmsileus, men en 
ringe specificitet (23).

Bughulepunktat
Peritoneal væske er et dialysat fra blodet, 
som derfor vil afspejle de kredsløbsmæs-
sige ændringer, der kan forekomme ved 
strangulations ileus (stase) eller ved in-
flammation ved infektion (peritonitis) 
(24).

Punktatet kan umiddelbart vurderes 
makroskopisk med henblik på volumen, 
farve og lugt. Et stort volumen (flowra-
te) giver udtryk for en øget mængde pe-
ritonealvæske eller et øget intraabdomi-
nal tryk. Det omvendte er dog ikke til-
fældet, da peritonealvæsken kan ligge i 
lommer i bughulen. Normal peritoneal-
væske er klart og let gullig (moselvinfar-
vet), mens forskellig tilblanding vil ændre 
farven. Ved lettere medicinske kolikheste 
ændres farven til en mere gullig farve en-
ten som følge af dehydrering eller hyper-
bilirubinæmi. En lysere rød, orange eller 

direkte rød farve kan ses ved hæmorrha-
gi og/eller hæmolyse. 

Ved mistanke om tilblanding fra huden 
bør bughulepunktatet undersøges ved 
centrifugering eller medsendes ved hen-
visning. Uklar blodig til brunlig peritone-
alvæske ses i senstadiet af iskæmi. I de 
svære koliktilfælde, hvor smerteytringer-
ne pludselig er aftaget med påvirket al-
menstatus og kredsløbsparametre, er 
gødningspartikler i bughulepunktatet et 
hyppigt fund. Undersøgelse for lugt kan 
give vigtige indikationer på tarmruptur 
og bakterier. Mikroskopisk/laboratorie-
undersøgelse kan også give vigtige indi-
kationer, men er ikke umiddelbart appli-
cerbar ved akutte tilfælde i praksis, mens 
det ved kroniske tilfælde eller ved hen-
visning kan være af stor diagnostisk be-
tydning (24).

Diskussion
Som følge af den høje incidens af kolik 
og dermed den økonomiske betydning i 

Tabel 3 Braun et al. 
2002

Parry et al. 
1983

Ihler et al. 
2004

Reeves et al. 
1989

Furr et al. 
1995

van der Linden 
et al. 2003

Puotunen-Reinert 
1986

Orsini et al. 
1988

Reeves et al. 
1992

Freden et al. 1998
Undersøgt i 

antal undersø-
gelser

% signifikant i 
undersøgelser

Prognostisk 
ved 
kolik

Prognose 
ved 
kolik

Prognostisk 
ved 
kolik

Prognostisk ved 
kolik

Prognostisk 
ved 
kolik

Prognostisk Prognostisk Prognostisk
Prognostisk ved 

kolik

Prognostisk og
kirurgisk contra 

medicinsk

Parameter Univariabel Univariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel Multivariabel

Puls/hjertefrekvens Signifikant Signifikant Signifikant 1 Signifikant 1 Signifikant 1 Signifikant 1 Signifikant 1 Ej signifikant Signifikant 4 9 0,89

Bughulepunktat Signifikant Ej signifikant Signifikant 2 Signifikant 3 Signifikant 2 Ej signifikant Signifikant 7 0,71

Kap. Fyldning Signifikant Signifikant Ej signifikant Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 3 6 0,83

Respirationsfrekvens Signifikant Signifikant Ej signifikant Signifikant Ej signifikant Ej signifikant 6 0,50

Tid før henvisning/varighed Ej signifikant Ej signifikant Signifikant 4 Signifikant 1 Ej signifikant Ej signifikant 6 0,33

Rektal temperatur Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 6 0,00

Smerte Signifikant Ej signifikant SignifikantA Signifikant 4 Signifikant 2 5 0,80

Ingen peristaltik Signifikant Signifikant Ej signifikant Signifikant Signifikant 3 5 0,80

Slimhinder Signifikant Signifikant Signifikant 2 Signifikant 2 Ej signifikant 5 0,80

Positiv ventrikelskylning Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant Ej signifikant 4 0,00

Hudturgor Signifikant Signifikant Signifikant 3 1,00

Rektalundersøgelse SignifikantA SignifikantA Ej signifikant 3 0,67

Pulsstyrke Signifikant Signifikant 1 2 1,00

Mental status Signifikant 1 1,00

Tilstedeværelse af gødning Signifikant 1 1,00

Abdominal distension Signifikant 1 1,00

Sveder Signifikant 1 1,00

Hudtemperatur Signifikant 1 1,00

Selvinduceret traume Signifikant 2 1 1,00

Smertestillende før undersøgelse Ej signifikant 1 0,00

Smerte ved rektalundersøgelse Ej signifikant 1 0,00

Antal faktorer undersøgt 14 14 10 7 7 7 6 5 4 1

A Kriterie for kirurgi  B Kun ved medicinske C Udover spasmoanalgetika                  1-4 Rangering (1 største signifikans)Ikke oplyst/undersøgt  
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hesteholdet sammenholdt med de diag-
nostiske problemer i bughulen er der pub-
liceret mange studier omkring de diag-
nostiske og prognostiske faktorer (tabel 
2 og 3). Disse studier viser, at næsten alle 
parametre er påvist signifikante i enten 
en eller flere undersøgelser, hvilket un-
derstreger vigtigheden af en komplet kli-
nisk kolikundersøgelse. 

Langt de fleste studier er foretaget på 
henvisningsmateriale og derfor på et ret 
kraftigt selekteret materiale (8,10,17,25,21,26,9

,20,27,6,28,29,30,11,12,13). Flere af disse studier 
har opstillet modeller, der giver en sand-
synligheder for den enkelte kolikhest som 
en kirurgisk patient. Ligeledes foreligger 
der også prognostiske modeller for både 
medicinske og kirurgiske koliktilfælde. Da 
prævalensen af kirurgiske tilfælde har stor 
betydning for opstilling af disse model-
ler, kan de ikke direkte overføres til prak-
sis, hvor prævalensen af kirurgisk ileus er 
meget lavere. Ligeledes er den medicin-
ske behandling mere intensiv i forhold til 

behandlingen i praksis, og prognosen for 
de henviste medicinske patienter bliver 
bedre i forhold til patienter, der af øko-
nomiske årsager ikke henvises. 

Få undersøgelser tager udgangspunkt 
i praksisforhold, trods det at vurderingen 
af kolikheste i praksis samt vurderingen 
af eventuel henvisning kan være ligeså 
afgørende for hestens prognose. I nogle 
tilfælde vil en korrekt vurdering være af 
større betydning i praksis, da tidsfakto-
ren i forbindelse med henvisning kan for-
værre prognosen (9,13). Man skal altså i 
praksis konstant vurdere tidspunkt for 
fornyet undersøgelse samt tidspunkt for 
henvisning og overveje fordelen ved hen-
visning ved tvivlstilfælde.

Alle undersøgelserne i tabel 2 og 3 har 
enten udeladt undersøgelsen af nogle 
parametre eller undladt at fremlægge de 
ikke signifikante resultater. Skulle der 
foretages en ny undersøgelse bør den 
som minimum omfatte alle parametre, 
der tidligere er påvist signifikante (tabel 
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2 og 3). I de tilfælde, hvor en parameter 
er fundet signifikant i en undersøgelse, 
men ikke i en anden, kan forklaringen 
dels ligge forskellige inklusionskriterier, 
patientmateriale (tradition for henvisning) 
eller forskellig statistisk model anvendt 
til analyseringen. De undersøgelser og 
analyser, som har anvendt multivariable 
analyser, er de undersøgelser, som har 
størst statistisk vægt, da de signifikante 
faktorer vægtes indbyrdes, og da der of-
test er taget højde for faktorernes vek-
selvirkning (tabel 2 og 3).

Ses der isoleret på den kliniske del af 
undersøgelsen, er eller bør den være den 
samme i praksis som under hospitalsfor-
hold. Vurderingen kan dog under hospi-
talsforhold understøttes af parakliniske 
undersøgelse såsom laboratorieanalyser, 
scanning, røntgen eller i sidste instans 
eksplorativ laparotomi. Da de samme kli-
niske parametre indgår i vurderingen af 
kolikhesten, vil signifikante fund både 
med hensyn til kirurgi (henvisning) eller 

>
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prognose være vigtige. Da der er en stor 
forskel på prognose mellem kirurgiske og 
medicinske tilfælde (54 % kontra 85 % 
(8)), er der et stor overlap mellem kirurgi-
ske parametre og prognostiske parame-
tre (tabel 2 og 3), som i begge tilfælde 
vil være signifikante henvisningsparame-
ter.

Kredsløbsparametrene (puls, slimhin-
der, kapillærfyldningstid og pulsstyrke) er 
meget vigtige i kolikundersøgelsen og 
vurderingen med hensyn til henvisning 
og prognose. Kredsløbsparametrene er 
også de parametre, der oftest er under-
søgt og i alle tilfælde fundet signifikante 
(tabel 2 og 3).

Rektalundersøgelsen er også fundet 
som en signifikant faktor i alle undersø-
gelser, hvor den er medtaget (tabel 2 og 
3). Speciel vigtig er den, da denne del af 
kolikundersøgelsen er den eneste, der 
kan give en specifik diagnose og derved 
specifik behandling. Hertil kommer, at 
fund af dilaterede tyndtarme er den stær-
keste indikator for kirurgisk indgreb og 
altid bør medføre henvisning med hen-
blik på eksplorativ laparotomi (5).

Brugen af analgetika ud over spasmo-
analgetika før henvisning er påvist som 
en signifikant faktor (17), og dette afspej-
ler naturligt nok den grad af smerte ko-
likhesten udviser, som i sig selv er en af 
de mest signifikante parametre (tabel 3). 
Brugen af spasmoanalgetika (metamizol) 
bør altid være førstevalg, og nødvendig-
heden af analgetika udover spasmoanal-
getika bør derfor også føre til en overve-
jelse om henvisning. Nødvendigheden af 
smertebehandling udover den første be-
handling kan i sig selv være en indikation 
på eksplorativ laparotomi (16). 

Den signifikante betydning af kreds-
løbsparametrene i vurderingen af kirur-
gisk eller medicinsk behandling gør, at 
brugen af flunixin meglumin er kontra-
indiceret, da det som følge af den store 
effekt på kredsløbsparametrene og ko-
liksmerterne vil fjerne de vigtigste para-
metre for beslutningen om en kirurgisk 
ileus. Herved forsinkes et nødvendigt ind-
greb, og hestens prognose forværres spe-
cielt ved strangulerende tyndtarmsileus 
(16). Brugen af flunixin meglumin eller bed-
re meloxicam bør derfor reserveres til de 
tilfælde, hvor kolikundersøgelsen har op-
fyldt henvisningshospitalets kriterier for 
eksplorativ laparotomi!

Symptomerne på kolik skyldes smerte 

fra bughulen, og disse symptomer har i 
første omgang ført til ejerens tilkald af 
dyrlægen, og det vil også være et ophør 
af disse, der for ejeren vil være lig med 
dyrlægens behandlingssucces i første om-
gang. Dette kan motivere dyrlægen til et 
uhensigtsmæssigt brug af analgetika. I 
de fleste tilfælde, hvor der forekommer 
ikke strangulerende tilfælde vil det ikke 
få konsekvenser, mens det i tilfælde med 
kirurgiske tilfælde kan få fatale konse-
kvenser.

Klinisk erfaring har stor betydning for 
kolikundersøgelsen og vurderingen her-
af (5). Ved usikkerhed eller tvivl ved vur-
deringen i praksis bør man ikke afvente 
indtil, at parametrene er mere udtalte, da 
prognosen både kirurgisk og medicinsk 
forværres som følge af den systemiske 
påvirkning fra dehydrering og/eller en-
dotoxinæmi (16). I en tysk undersøgelse 
på et stort henvisningsmateriale var 61,4 
% af kolikhestene henvist inden 6 timer 
fra symptomernes start og yderligere 20 
% var henvist inden 12 timer fra symp-
tomernes start. Samme undersøgelse vi-
ste, at de fleste dyrlæger i dette område 
henviste ved første eller andet besøg 
(26).

I tilfælde af manglende muligheder for 
udførelse af dele af den kliniske kolikun-
dersøgelse (rektalundersøgelse eller ilæg-
ning af næsesvælgsonde) bør der henvi-
ses, da disse er påvist signifikante ved 
vurderingen af kolikheste. Dette bør ske 
af hensyn til både patienten og klienten, 
men også dyrlægen juridisk – behand-
lingsfejl, der i hvert fald som minimum 
bør informere ejer om risici ved ikke at 
kunne foretage en komplet undersøgel-
se.

Når der henvises med henblik med mis-
tanke om kirurgisk indgreb, bør dyrlæ-
gen sikre sig, at henvisningsstedet har 
mulighed for at foretage et kirurgisk ind-
greb, ligesom hesten ikke bør henvises 
uden, at ejeren har taget stilling til et pris-
overslag. På denne måde sikres det, at 
hesten ikke sendes ud på en meningsløs 
transport inden den aflives i henhold til 
dyreværnsloven, når ejeren alligevel ikke 
ønsker operation. Ejere er selv ansvarlig 
for de forsikringsmæssige konsekvenser 
af fravalg af operation, men i situationen 
kan det være fordelagtigt, at oplyse de 
typiske konsekvenser og eventuel nød-
vendighed af obduktion.

Bughulepunktat er en meget signifi-

kant parameter kirurgisk/medicinsk og 
prognostisk, og bør i praksis primært bru-
ges inden henvisning af lethargiske ko-
liktilfælde med mistanke/risiko for ruptur 
af tarm, således disse kan aflives inden 
transport foretages (dyrevelfærd).

Med den kliniske undersøgelse kom-
bineret med ilægning af næsesvælgson-
de og evt. bughulepunktat kan der stilles 
fem parametre op til vurdering af hesten 
med henblik på etablering af en tentativ 
diagnose og mest af alt valg af behand-
ling og prognose herfor.
• Smerte
• Kardiovaskulær status
• Rektalfund
• Positiv ventrikelskyl
• Evt. bughulepunktat

Tyder alle parametrene enten på en ki-
rurgisk ileus eller medicinsk ileus, der ikke 
kan komme sig uden henvisning, bør der 
ikke være tvivl om anbefalingen. En pa-
rameter i sig selv kan betinge udførelsen 
af eksplorativ laparotomi.

Anbefaling ved henvisning
Når det er gjort klart, at kolikhesten skal 
henvises, kontaktes henvisningshospita-
let med hensyn til orientering om patien-
ten samt eventuel prisoverslag til klien-
ten. Herefter klargøres hesten til trans-
port, hvor de fleste kolikheste kan 
transporteres uden yderligere analgesi, 
mens andre heste vil kræve yderligere 
analgesi. Det anbefales at anvende kort-
virkende analgetika eksempelvis bruge 
alfa2agonister eventuel kombineret med 
opoider, således der kan foretages en 
præcis reevaluering ved ankomst. Ved 
mistanke til ventrikeloverfyldning bør der 
ilægges næsesvælgsonde til transpor-
ten.

•  Kontakt henvisningsstedet og orien-
ter/drøft patienten

•  Orienter ejer om hvad der kan forven-
tes ved henvisning herunder det øko-
nomiske aspekt

•  Analgeser hesten med kortvirkende 
analgetika (alfa2agonister, opoid), hvis 
nødvendigt

•  Ilæg næsesvælgsonde ved udspilede 
tyndtarme og mistanke om ventrikel-
overfyldning

•  Ved intoksikerede/shockerede tilfælde 
iværksættes kredsløbsstabiliserende te-
rapi; NSAID, væsketerapi, hypertone 
væsker og evt. plasmaekspandere.
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