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Hestedyrlæger samlet til kursus i brugen af 
stamceller ved behandling af seneskader 

Fig. 5: De enorme 
belastmnger kan med
føre større eller mindre 

skader i typisk den 
overfladiske bøjesene 

eller gaffelbåndet 

Af Jon Vedding Nielsen, dyrlæge 

Fredag d. l~. n.Jiember ,·ar et større amal 
af Danmar ·, he-tedHlægcr sam let ti l klll-
sus i bruQ;en af -tamceller 1·ecl behandling 

af seneskader. Terapiformen ble1· præsen
teret i Danmark af Dr. Peter Clegg 
fra Li,·erpool Cni,·ersitet og to 

engelskedn-læger fra \ "etCell. som Lil
b)'cler fremstilling 02: klargøring af 

stamcell er (Fig. l . 
Kn ogleman· har Yæret brug-l og bruges 
stadig i både S1·e1ige og- T1 ,kJancl, hvor 
knogleman· ucl taue;; og anYendes 
urenset i de pågældende sene- og 
leclbånclsskacler. Clempen 1·ecl den
ne behandling er den la1·e kan
cenu-ation af de Oibkecle celler, 
den m;mg-lende ·onu·ol med cel-
lerne' difterentie1i ng og risiko
en for dannehen af knoglevæv i 
ek..-empehi - skadet senevæv 
(Fig-. ~ _ Den n1·e og forbedrede 
behandling-form. h1·or knogle-

man udta_::-e<. o~ stamcellerne 
opren~e' og diT. e- i laboratoiium, sikrer 
den on,kede cellef rm binde,-æ,·sceller), 
som uneler tilforing- af 1-æk.,Lfaktorer sikrer 
dannel-en al ne\-æ\· i den behandlede 
sene. 

Kn ~leman indeholeler en lang række 
celler herunder LO forskellige slags stamcel
ler. Den ene orm med mulighed for at 
dele -i-! 0'.:!" ud,ilJe ig til de forskellige slags 
celler i blodet (hæmapoetiske stamceller ), 

Fig. 7: Ca. 40 danske hestedyrlæger var samlet til kur
sus i slamcelleterapi 



Fig. 2.· Forkalkmng i m1dten af den overfladiske bøje
sene som følge af 1njektion af urenset knoglemarv 

mens den an den form (mesenchymale 
stamceller) kan dele sig og bl.a. differenti
ere sig til kn ogle-, brusk-, muskel-, fi::dt- og 
b indevævsceller (Fig. 3). 

Senevæv er en forlængelse afbindevævet 
mellem muskelvævers fibre, hvor dette kon
centreres ned gennem musklen , hvilket 
medfører, at senevævet til sidst næsten ude
lukkende består af bindevæv inden senen 
ender i senetilhæftningen , hvor binde
vævet blandes sammen med knoglens væv. 
Senevævet består rent mikroskopisk af bin
devævsceller (fibroblaster), et protein kal
det kollagen (type l) og en grundsubstans 
(matrix) samlet i enheder kaldet Iibriller. 
Kollagen er et proteinaggregat som produ
ceres af bindevævscellerne og sammenkob
les udenfor cellerne ti l lange stærke tråde 
parallelt forløbende i den retning, hvor 
trækket i senen finder sted. Når senen ikke 
er belastet, har de et bølgeagtigt udseende, 
som strækkes ud under belastning og giver 
senen den elastiske egenskab. Specielt for 
senevæv lo rekommer der et højt indhold af 
kollagen type I, som netop gi1·er senen de 
forde lagtige egenskaber i form af styrke og 
elasticitet, hvo r kraft og energi kan opho
bes under anslag mod underlaget og frigi
ves under afsæt Fibrillernes diameter og 
antalle t af krydsbindinger mellem kollagen 
er argørende for seners styrke, hvor en 
større diameter og h!)jt antal af krydsbin
dinger giver en større styrke. Et problem 
og uheld ig egenskab i senevævers opbyg
ning er den meget begrænsede evne til 
regeneration i Iorhold til andet væv. Dette 
betyder at svære eller ikke optimalt be
handlede seneskader heler under dannel
sen af arvæv og dermed uden rege neration 
af senevæve t. Denne heling gi l'er en nedsal 
styrke og elasticite t i sene·æ,·et med even
tuel fornyede seneskader og nedsat præsta
tion til fø lge. 

Seneskoder 
De typiske steder for seneskader er i områ
det fra forknæ/has og n ed, hYor senerne i 
piberegionen er de mest udsaue . I pibe
regionen ligge r den overfladiske bøjesene 
mest overfladisk, heraf navnet, med den d~·

be b!)jesene herunder (Fig. 4a, Fig. -±b ) . l 
den øverste u-eqjedel af piberegionen lig
ger støttebåndet til den dybe bøj esene, som 
starter øverst og bagpå pibeknoglen, inden 
den fle ttes sammen med den dybe bøj ese
ne ca. en tredjedel nede af piben. Under 
bøjesenerne og støttebåndet til den dybe 
b(J_jesene ligger gaffelbåndet, som udsprin-

Fig. 3: Stamceller er små celler der i laboratorium kan 
opformeres og differentieres til fx bindevævsceller. 

ger øverst på pibeknoglen samme sted som 
støttebåndet til den dybe b!)jesene. Denne 
sene deler sig to u-edjedele nede ar· pibe
knoglen i to grene henholdsvis den indven
dige og udvendige gren , som hæfter på 
hen holdsvis de t indvendige og udvendige 
kodeseneben. 

Seneskader kan opstå som fø lge af en en
keltstående overbelasming efter eksempel
vis en uheldig landing eller som følge ar· 
vedvarende hårde belastninger (Fig. 5). 
Dette ses specielt ved væddeløbshestene, 
hvor vedvarende hårde belasminger med
fører mikroskader i senevævet, som ikke 
umiddelbart giver symptomer, men som i 
kombination med seners nedsatte evne til 
heling medfører en nedsat holdbarhed ar· 
senen, der ved vedvarende overbelasming 
medfører en fulminant seneskad e. 

Ved en seneskade bevirker den udløsen
de krart, at senevævers fibre u-ækkes udover 
deres elasliske evne og dermed fra hin an
den. Da sene1·æ1· i midten af senen generelt 
har en mindre elasticitet. er det oftest i den 
cenu-ale del af senen m·erbelasmingsska
derne sker. Under Olen-iYningen af sene
vævet beskadiges også senevævels små blod
kar. Dette giver en udsivning af blod/plas
ma, som udfylder læsionen ligesom orga
nismens egen oprydningsmekanisme (in
fl ammationen) går i gang og tiltrækker cel
ler til nedbrydning af det skadede væv. Til
trækningen af d isse celler sker blandt 

andet ved en øget blodtilførsel og diffusion 
gennem blodkarrene. Denne reaktion med
fører derved det kliniske billede, hvor se
nen hæver; bliver varm og øm i visse tilfæl
de med synlig halthed (Fig. 6) . Udsivnin
gen ar· væske gør endvidere skaden syn]jg 
ved ultralydsscanning som følge af blod/ 
plasmas nedsatte evne til at reflektere u lu-a
lyd. Læsionen ses derved på ulu-alydsscan
n ingen som et sort område (hypoekkogent 
område) i det ellers hvide bindevæv (ekko
gem væv) (Fig. 7). 

Tre faser of stor betydning 
Reaktionen, som sker efter en skade i sene
vævet, opdeles i tre faser; den akutte (in
flammation), subakutte (fibropl asi) og kro
niske fase (remodellet-ing) . Disse u·e faser 
er ar· stor betydning for be handlingen på 
de gin1e tidspunk ter. Den aku tte fase 
su-ækker sig fra skadens indn·æden og nog
le dage frem og er karakteriseret ved udsiv
ning af Yæske og celler til det skadede sene
,.æ,·. Disse celler nedbryder det skadede 
væv med den uheld ige egenskab også at 
nedbryde noget af det omkringliggende 
sunde senevæv. Dette medfører derfor en 
forværring inelenfor de første dage i pro
cessen, hvor hesten prøver at rydde op i 
skaden, hvorfor seneskader oftest vil have 
den største udbredelse på scanningsbille
det på dag l 0-14. Behandlingen i denne 

Fig. 4a+b. Tværsnit og scanning af området bagpå p1ben. l) hud, 2) overfladisk bøjesene, 3) dybe bøjesene, 
4) støttebånd til den dybe bøjesene, 5) gaffe/bånd, 6) bagsiden af ptbeknoglen, 7) gnffelben, B) blodkar. 
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::c,; 6: Akut hævet overfladisk bøjesene med varme, 
-:=.e/se og initial halthed 

fase \il overordn et bestå i at mind ke den 
uheldige egenskab fra kroppen seh· (in
flam mationen), hvilke t \·il sige for oge at 
min elske hævelsen, \·armen og smenen. 
Deue gøres bedst ved køling \·elzslet med 
varme um iclclelban efter skadens indtræ
den og de efterfølgende to dogn (fiu. 
h\·or også medicin mod hævelse. smert.e og 
\"arme \·il være indiceret. Total bo k.< ro er i 
den ne fase af absolut afgorencle bet\·clnincr. 

l den subakutte fase komm er blodkarre
ne og nye bincle\·æ\·sceller uneler dannel
sen af mindre organiseret ko llagen (t\pe 
III ) og heruneler sma fib1ille r (lille diame
ter=nedsat St\'rke) . hmn·ed skaden udfYl
des med midlertidigt sene\·æ\·, som lang
somt organiseres med dannelse længele
lobende fibriller. Under denne fase, som 
so·ækker sig over uge1~ aftager de tidlige 
symptomer med halthed, varme og øm
hed. Hævelsen aftager også men vil ved svæ
rere skader vedblive. Hævelsen vil uneler 
den subakutte fase stadig være blød men 
ændre sig mod en fast hævelse i den kroni
ske fase. Da symptomerne og især halthe
den aftager er dette typisk tidspunktet, 

= _ ·.;: -;; • ed akutte skader foretages med vand 
~ :- _ .:.:: ~ -;:r, hvor der veksles mellem kolde og 

Fig. 7a- b. o) skade i overfladisk bøjesene, b) skade i 
gaae.båfld 

h\ur folk sætter he ten i arbejde igen til 
rrods tor den manglende heling-. Detumod
ne an"æ\· har ikke den srrukrurelle opb\·g
ninu til at modsta normal belastning. h\·or
for denne pe1iode er den !)piske pe1i ode 
for opbr;·clning af seneskader med forn yet 
hævelse og halthecl. Behandli ngen uneler 
denn e fase tager sigte på at fi·emme dan
nelsen af senevæv (fibroplasi) med den 
korrekte organisering af vævet. Dette har 
hidtil været gjort ved anvendelsen af boks
ro og kontrolleret skridtmotion, hvor den
ne brug af senerne uden hård belastning 
giver den maksimale organisering af det 
nye væv. Boksro og konu·ollcret skricluno
tion er også essentielt i at forhindre fornyet 
skade i det endnu ikke modne og holdbare 
senevæv. Denne fase har været den mest 
interessante i den nye forskning, da påvirk
ningen af denne vil kunne øge hastighe
den, h\·ormecl senevævet bliver elannet 
samt k\"aliteten heraf. Udgangspunktet for 
fo rskn ingen har været at forsøge at øge af 
antallet af bindevævsceller i senen med en 
øget produktion af kollagen som følge her
af. 

I den kroniske fase , som su·ækker sig 
O\·er månecle1~ modnes det elannede væv til 
sene\·æ\· og betegneselerfor remoclellerings
fasen. h.ollagen (type III) omdannes til kol
lagen (t\pe I), hvor der samticlig sker en 
dannelse af fib1iller med en større eliame
ter og et oget antal kryclsbinclingei· mellem 
disse . Denne fase tilfører herved det elan
nede \·æ\ den oprindelige styrke og elastici
te t. Behandlingen i denne fase tage1· sigte 
på at stotte modningen af det elannede væv 
og sikre. at der ikke forekommer belast
ning inelen helingen og regenerationen er 
fuldendt. Dette \il sige at fortsætte boksro 
og kontrolleret motion, indtil fasen er til
endebragt. 

Det er meget \igtigt, at smeden inddra
ges i behandlingen af heste med seneska
cler, da korrekt beskæring og i nogle tilfæl
de aflastende/ konigerende beskæ1ing er 
nødvenelig til al:lastning af den pågældende 
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sene. En høj dragt vil eksempelvis tage be
lastningen fra bøjesenerne over på gaffel
båndet, mens en lav dragt og lang tå vil 
belaste bøjesenerne uhensigt.~mæssigt (Fig. 
9) . 

Implantation af stamceller 
Et af de nye produkter på markedet er 
Acell, som anvendes med henblik på at 
fremm e regeneration af senevæv fi·em for 
elannelsen af arvæv. Dette vil med andre 
o rd sige påvirke den subakutte fase og viele
re ind i den kroniske fase. Præparatet er et 
acellulært præparat (ikke indeholdende 
celler) fremstillet af de inderste acellulære 
lag af S\ineblære r. Præparatet er derfor en 
blanding af kollagen, og matrix, som ved 
injektion danner en 3 dimensional su·uk
tui~ der \~rker som skelet for fasthæftnin
gen af stamceller og derved kommende 
binclevævsceller. Yderligere indeholeler pro
duktet vækstfaktorer og signalstoffei~ som 
efter injektion tilrrækker stamceller fra det 
omgivende væv og påvirker disse til diffe
rentiering til bindevævsceller. 

Det sidste nye fremskridt indenfor stam
celleterapi er rensningen, dyrkningen og 
tiltØreisen af de nødvenelige væksd.aktore1~ 
som sikrer differentieringen til bindevævs
celler og clerm ed elannelsen af nyt senevæv 
(regeneration) . Denne behandlingsform 
tager også sigte på den subakutte fase, hvor 
elannelsen af det nYe senevæv fineler sted, 
men h\·or denn e behandlingsform i for
ho ld til O\Tige behandlingsform er leverer 
stamcelle rne direkte ind i seneskaclen. Ved 
uiu·alydsundersøgelse identifice res brystbe
net, hvor knoglemarv suges ud (Fig. l O). 
Dette sendes derefter tillaboratoriet i Eng
land, hvor stamcellerne renses og dyrkes til 
det ønskede antal stamceller, hvorefter de 
nødvendige vækstfaktorer tiltØrcs. Denne 
procedure tager 2-4 uger, hvorefter stam
cellerne er klar til implantation . Stam
cellerne injiceres i skaden uneler brug af 
uiu·alydsscanner og vil alt efter skadens 
lokalisation injiceres på stående hest eller 
uneler fu ld narkose (Fig. 11). Efter implan
tationen af stamceller gives hesten l uges 
total boksro efte rfulgt af 3 måneders boks
ro med skriclm1otion, efterfulgt af et kon
trolleret genopu·æningsprogram og sene
scanninger til regulering af denne. Sene-

Fig. 9. Bagtil brudt tåokse med en lang tå medfører 
en uhensigtsmæssig belastmng af bøjesenerne 



Fig. IO. Stamcellerne udtages fra brystbenet ved hjælp 
af ultralydsscanmng. 

scann ingerne 'iser t·ydelig hurtigere rege
neration af seneYæ\et og undersøgelser af 
øget holdbarhed af behandlede sener er i 
øjeblikket ved at bli,-e udfØrt. 

Valget af de sidste to behandlingsproce
durer skal foretages tidligt i forløbet, så 
behandlingen fineler sted i den subakutte 
fase, der som nævnt kun strækker sig over 
uger fra skadens indtræden . Det tidlige 
valg skyldes naturligvis ticlen til klargørin
gen af stamcellerne og den begrænsede 
varighed af den subakutte fase. 

Forebyggelse frem for behandling 
Genoptræningen efter seneskader er et 
langt og sejt træk, hvad enten der indleeles 
behandling eller at denn e behandles med 

boksro og skridtmotion alene. Den kon
trollerede genoptræningen kan først igang
sættes, når ulu·alydsscanningen viser ti l
strækkelig heling. Når dette er tilfæ ldet af
løses skriclunotionen langsomt af u·avinter
valler, hvor længelen og antallet tilpasses 
den enkelte skade og løbende af ultralyds
scanninger. 

Prognose for heste med seneskader er 
afhængig af dels seneskadens størrelse ved 
dennes inclu·æden samt seneskadens ud
bredelse og helingsgrad ved start på genop
u·æningen. En opgøt·else over væddeløbs
heste i England viser, at milde seneskader 
(0-1 5% af tværsnitsareal) endte op med 
gennemsnitlig lO måneclet·s pause og en 
prognose på 63%, der vendte tilbage til 
væddeløb. Moderate seneskader (16-25%) 
endte op med gennemsnitlig 11 måneders 
pause og 30%, der vendte tilbage til vædde
løb. Svære seneskader (>25%) skulle have 
helt optil 18 måneders pause med kun 
23%, der vendte tilbage til væddeløb. Den
ne opgørelse illustrerer dels nøclvenclighe
clen af en lang pause og langsom genop
træning men også nødvendigheden af nye 
terapiformer som eksempelvis stamcelle
terapi til øgning af senevævers regenerati
on. 

Det er klart at foreu·ække at forebygge 
seneskader frem for at behandle disse. Kor
rekt beskæring med passende intervaller er 
vigtig i fo rebyggelsen ligesom valget af. 
unelerlag (fast, jævnt og ikke for blødt) vil 
mindske risikoen for udviklingen af sene
skader. De sidste år har der foregået meget 
forskning i muligheden for at påvirke hold-

barheden af de forskellige væv herunder 
knogle-, muskel- og senevæv. Det har her
under vist sig, at motion hos unge dyr er af. 
afgørende betydning for vævenes egenska
ber og ikke mindst holdbarhed. Specielt 
for seneYæv har det vist sig, at senevævers 
sammensætning og styrke kun kan påvirkes 
hos det unge dyr, og at man her har en 
betydelig mulighed for at mindske ti si koen 
for seneskad er. Det er derfor vigtigt i heste
hold og opdræt af heste at sikre stor .l 
grad af motion af unge heste! -." 

Fig. 11.· 2-4 uger efter udtagningen er stamcellerne 
klar til implantationen, som foretages ultralydsgwdet. 

-et rent naturprodukt, virker beroligende uden at 
sløve. 

Velegnet mod temperamentsproblemer og stress 
samt til urolige heste og ved tilridning af ungheste. 

Peace of Mind kan også gives sammen med 
Wolle 's HorsePower, der virker som katalysator. 

Prøvogså 
HorsePower . 
VeinPower WHootPower 
Sk· P . alkPower 

tn ower . AirP o w er 
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