FAGLIGT

Forskning hestens bevægelse

Her ses hesten med
elektroder til måling
af muskelcellernes
sundhed, der sendes
en meget svag strøm
igennem musklerne,
hvorefter modstanden
måles. Hesten kan
ikke mærke det.

Har du lyttet til

DIN HESTS MUSKLER
i dag?

Audiomyografi-, bioimpedans- og accelerometrimålinger på en hest med
henblik på træningsoptimering. Accelerometrene er
placeret under hestens bandager på benene. Audiomyografimålingerne kan sendes
trådløst til en smartphone,
som så med det samme viser,
hvordan hestens muskler
arbejder, imens rytteren
udfører forskellige øvelser.
Kombinationen af de tre
målinger giver et detaljeret
billede af hestens koordinationsevne, muskelarbejde
og træningsniveau. I stalden
udføres bioimpedansmålingen
på hoppen, for at vurdere
muskelsundhed. Modelhesten
er Schrøters Romani redet
af Birgitte Byrialsen.

F

orskellige parametre, såsom skridtlængde og skridtfrekvens er vigtige
når man vil vurdere hestens gangarter.
Det er præcis disse parametre dyrlægen
bruger til at bedømme om en hest er halt
ifølge American Association of Equine
Practitioners (AAEP). Men der er andre
non-invasive teknikker, som regelmæssigt
bliver anvendt humant til at måle muskelfunktion samt koordination. Hvorfor ikke
benytte disse kendte teknikker til heste?
Vi vil præsentere et eksempel på hvordan
vi har brugt disse teknikker i forbindelse
med et aktuelt halthedsproblem hos en
dansk varmblodshest.

Drømmehesten
Køberne af ”Sine Parva – ikke hestens rigtige navn”, en 12-årig dansk varmblodshoppe, var forventningsfulde. Ikke nok
med at hoppens eksteriør var impone-

rende, så var hun også spået gode resultater indenfor dressur på højt plan. Hesten
skulle være en ambitiøs, dygtig ponyrytters første konkurrencehest.

Skår i drømmen
De nye ejere af Sine Parva havde naturligvis insisteret på en handelsundersøgelse.
Rytteren gjorde dyrlægen opmærksom på
at hesten føltes skæv i ridningen. Ejerne
blev forsikret om at denne anmærkning
blot var et midlertidigt problem som med
træning kunne løses.
Desværre, kun tre måneder efter handlen begyndte Sine Parva et længerevarende forløb med halthed. De bekymrede
ejere kontaktede dyrlægen, som initialt
diagnosticerede kodeledsinflammation
på venstre forben. Haltheden fortsatte og
der blev tillige konstateret gaffelbåndsbetændelse på samme ben. Nogle måneder

MUSKELSKADER
Man kan ikke være ridehest
uden at møde risikoen for
muskelskader. Normalt er
skaden så lille at det kommer
til udtryk som lettere smerte
og stivhed – scoret til ”Grad
I”. I den mere alvorlige ende
af skadesspektret findes
deciderede muskelskader, for
eksempel sprængte muskelfibre
og muskelseneskader, som
mere eller mindre påvirker
muskelfunktionen og
gangmønstret – scoret til ”Grad
II”. Heldigvis er det sjældent
at muskelskader bliver så
alvorlige at de blev klassificeret
som ”Grad III”, det vil sige en
ødelæggelse af næsten alle
fibre i en muskel sådan at den
fuldstændig mister sin kraft når
den kontraheres. (Hvis du vil
læse mere se Järvinen, TA et al.
(2005) “Muscle injuries: biology
and treatment” Am J Sports
Med. 33: pp.745-764).
senere fik hoppen, ud over kodeleddet,
diagnosticeret gaffelbåndsbetændelse på
venstre bagben og siden på højre forben.
Efterhånden havde Sine Parva en del
diagnoser i sin journal, og fremtiden så
ikke så lovende ud. Hver gang Sine Parva
begyndte at vise resultater i træningen
kom haltheden tilbage, og ejerne blev
mere og mere frustrerede. Efter at have
ejet Sine Parva i to et halvt år havde de
endnu ikke sat foden på en stævneplads.
De desperate ejere besluttede at kontakte

Dette er en aktuel historie om halthed, hvor dyrlægerne har taget teknikker
i brug til måling af muskelfunktionen, som vi kender det fra mennesker
Af dyrlæge Kiwa Riis-Olesen, Hillerød Hestedyrlæger, dyrlægestuderende Karoline Holst Riis og
lektor Adrian Harrison, (D.Phil.-Cantab.) Assoc. Prof. IKVH, Faculty of Health & Medical Sciences
Foto: Ridehesten.com/Maria Schacht
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Der smøres gel på hesten for at sikre god kontakt mellem huden og de meget følsomme mikrofoner. Når de er
monteret og Birgitte Byrialsen har fået monteret optagelses- og sendeudstyret rider hun ud på Schrøters
Romani for at få undersøgt musklernes sundhed og kondition i forbindelse med hestens konkurrencetræning.
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Forskning hestens bevægelse
s FIG 1. Et typisk bevægelsesgangmønster for et bagben i trav fra vores sensor
– skridtlængde er på 0,76 sek., hvor benet sættes til jorden med en acceleration
på 6-7 g, er i kontakt med jorden i et stykke tid og derefter lettes igen.

Der monteres måleudstyr i
bandagerne på alle benene
til vurdering af balance og
symmetri i bevægelsen.

Ben ned
til jorden

Ben ned
til jorden

Ben ned
til jorden

Ben op

Muskelmasseanalyser
har kunnet udføres
ved hjælp af bioimpedansmålinger
igennem det sidste
årti, der gør brug af
vekselstrøm sendt
gennem væv, uden
man kan mærke
det. Ved hjælp af
dette kan en given
muskelmasses
sundhed vurderes.
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Målingen foretages
her på den lange
rygmuskel hvis funktion
er afgørende for
hestens rygfunktion.

en væsentlig forskel. En sådan ubalance
i bagparten kan formodes at resultere i
halthed, hvis ikke der foretages noget for
at udbedre det.
Vi anvendte bioimpedansmålinger på
Sine Parva, på m. Gluteus medius (S2-S3)
til midt på m. Biceps femoris – svarende til
lænd og bagpart. Målingen tog mindre en
2 minutter og Sine Parva reagerede slet
ikke. Resultatet viste en reduktion af signalparametre på musklerne på højre bagben svarende til 20% i forhold til venstre
side, hvilket fortæller os at der ikke bare
er tale om en reduktion i muskelmasse,
men også i muskelsundhed.

Den kliniske vurdering
Det tydelige billede af en hest med alvorlige underliggende problemer begyndte
at tegne sig. Sine Parvas højre ben var
ikke kun langsommere til at accelerere,
men havde tydelige tegn på muskeltab, i
forhold til det modstående ben, og vores
data indikerede at musklerne var relativt
dårlige til at producere den nødvendige
energi til at foretage så kraftfulde kontraktioner og bevægelser som krævet for
en ridehest. Hoppens problemer var så al-

vorlige at skaden i det højre bagben både
afficerede ryggen men også forbenene,
hvilket kom til udtryk i den tilbagevendende halthed ejerne havde oplevet igennem de sidste 2 år.
På baggrund af disse non-invasive og
præcise målinger kunne dyrlægen nu foretage et mere informeret og sikkert valg i
forhold til hoppens videre skæbne. Ejerne
havde nu en klarere idé om hvad der lå til
grund for deres problemer og hvad der var
den bedste løsning fremover. På baggrund
af hoppens svære kliniske forandringer i
bagparten og på begge forben, blev det
besluttet fuldstændigt at opgive drømmen, om dens fremtid som ridehest på
højt plan. Det var naturligvis ærgerligt for
ejerne, men de kunne bedre træffe en så
svær beslutning, efter at have set de skader
hoppen havde.

Kontakt

Kontakt

0.76

Ben op
Kontakt

Alle data kræver computerbearbejdning,
sammenligning og vurdering før der kan
laves en endelig konklusion. Her ses fra
venstre dyrlægestuderende Karoline Holst
Riis, dyrlæge Kiwa Riis-Olesen, Hillerød
Hestedyrlæger og lektor Adrian Harrison.

0.76
Skridtlængde (sek)

GRAFIKER: TAN

De samme muskler bliver undersøgt
i longe, hvor optagelses- og sendeudstyret er monteret på gjorden i
stedet for i vesten på rytteren.

en ny dyrlæge for at få en ”second opinion”. Den nye dyrlæge ønskede et bedre
kendskab til hoppens muskulatur og
gangmønster for at se om det langvarige
halthedsproblem kunne være forårsaget
af en primær muskelskade.
Nye målemetoder kendt fra human
muskelfysiologi blev nu anvendt på Sine
Parva af dyrlæge Kiwa Riis-Olesen i samarbejde med Adrian Harrison, MyoDynamik, for bedre at kunne vurdere hoppens
balance i bevægelsen samt muskel- og
halthedsstatus. Normalt har en dyrlæge
kun sine øjne og sin erfaring til at vurdere
hvorvidt en hest er halt, men seneste udvikling af trådløse og utroligt følsomme
bevægelsessensorer stiller dyrlægen meget sikrere ved en haltheds- og bevægelsesvurdering. Sensorerne placeres på hestens rygrad, ben eller kryds og måler så
hestens bevægelser og symmetrien i disse.
Gangmønstret måles både i skridt, trav
og galop på begge volter. Måleudstyret
er så følsomt, at det kan opfange en tidlig
halthed som ellers kunne være svær at se
med det blotte øje.
Sine Parva fik måleudstyret sat på krydset, og hendes gang blev registreret i alle 3
gangarter. Det blev med det samme klart
at udstyret opfangede en langsommere
acceleration af det højre bagben på trods
af, at længden af hendes skridt var konsistent (0,85 sek./skridt). Denne langsommere acceleration var over 40% mindre
end det modstående bagben, og dermed

Acceleration (g)

FAKTA

Ben op

Myodynamik arbejder på nuværende
tidspunkt sammen med Hillerød Hestedyrlæger om at undersøge heste med
nedsat præstation, altså heste der ikke går
som de plejer, bl.a. involverende heste med
”kissing spine” og gang-anomalier. Derudover analyserer vi balance og symmetri
hest og rytter imellem.

Det er vores opfattelse at specielt bioimpedansmålinger kan spille en vigtig rolle
i en handelsundersøgelse, og være en del
af rutinen når man køber en ny hest. På
den måde kan oplevelser som denne med
Sine Parva mindskes eller helt undgås.
Anvender man bioimpedans sammen med
bevægelsessensoranalyser kan man fastslå

om en hest udviser tidlige tegn på ubalancer og/eller halthed. Målinger som disse
er ikke blot non-invasive men også fuldstændig smertefri og hurtige at udføre.
Fra nu af er det muligt at ejere kan
undgå dyre, langtrukne diagnostiske forløb, som ikke inkluderer en egentlig
h
status på hestens muskelsundhed.

1/2 ann.

Muligheder for fremtiden
Det er sandsynligt at målinger som disse
havde kunnet fange den ubalance denne
hoppe havde, allerede ved handelsundersøgelsen. Ydermere kunne man undervejs
have fulgt udviklingen eller udbedringen
af en sådan eller lignende muskelskade.
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