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Innledning 
Hester som har fått lagt inn kanyle (fistel) i blindtarmen har blitt brukt til å studere 
separat fordøyelsen av næringsstoffer i mage/tynntarm (pre-caecalt) og i de bakre 
tarmavsnitt - caecum og colon (post-ilealt). Denne teknikken har stor betydning 
når man ønsker å undersøke partiell fordøyelse særlig av stivelse og protein. Når 
man anvender teknikker som medfører bruk av fistulerte dyr er det av avgjørende 
betydning at passasje av tarminnhold og absorpsjon av næringsstoffer er identiste 
med det man finner hos intakte dyr. I dette forsøket ble det undersøkt om 
passasjeparametrene for tarminnhold var de samme før og etter at hestene fikk 
operert inn blindtarmskanyle. Som markører ble brukt høy beiset med krom (Cr) 
og kraftfôr merket med ytterbium (Yb). 
 
Materiale og metoder  
Hestene var vallaker av rasen Norsk Kaldblodstraver, alder 5-8 år og kroppsvekt 
486-532 kg. De var oppstallet individuelt på spilttau med gummimatter og flis 
som underlag. De hadde hele tiden fri tilgang på vann gjennom drikkekar. Hestene 
fikk operert inn en kanyle i blindtarmen i området der tynntarmen munner ut (ileo-
caecal junction). Kanylen var av mykt silikonmateriale med en diameter på 40 mm 
og lengde tilpasset hver hest.  Hestene ble daglig mosjonert 60-90 minutter i skritt 
og trav i en datastyrt treningsmaskin. Daglige rasjoner bestod av 7 kg høy 
(hovedsaklig timotei) og 3 kg av en kommersiell pelletert kraftfôrblanding til 
hester med bygg som dominerende råvare. Energiinnholdet i denne rasjonen ble 
beregnet til 7 FEh  i henhold til det franske nettoenergi systemet for hester (UFC) 
(Martin-Rosset et al., 1984). Denne energimengden representerte om lag 75% 
over vedlikeholdsbehovet for hester med kroppsvekt 500 kg.  Hestene ble fôret tre 
ganger daglig; 08, 14 og 19. Etter 21 dagers forberedelse ble hestene gitt en 
morgenrasjon bestående av 2 kg høy og 1 kg kraftfôr, der 0,5-0,8 kg av høyet var 
beiset med krom og 0,2 kg av kraftfôret var merket med ytterbium.  Gjødselprøver 
ble tatt til fastlagte tider ved rektalisering og markører analysert med 
atomabsorpsjons spektrofotometri. For å kunne evaluere ekskresjonskurvene for 
markører ble disse tilpasset ulike ikke-lineære modeller som beskriver enten et 
alders-uavhengig kompartment (tarmavsnitt), et enkelt alders-avhengig 
kompartment (gamma fordeling; Gn, n=2-4), eller en to-kompartment modell med 



gamma avhengighet i første kompartment og alders-avhengighet i det andre 
kompartmentet (GnG1; n=2-4) (Pond and Ellis, 1988). I modell beregningene blir 
det antatt at transitt tiden (TT) representerer gjennomsnittlig oppholdstid i fra 
magen og til chymet når stortarmen (colon).  Gjennomsnittlig oppholdstid i colon 
uttrykkes ved CMRT og er enten alders-uavhengig eller –avhengig. Total 
oppholdstid i tarmkanalen ble beregnet som TT + CMRT. Studier av tarmpassasje 
ble gjort før operasjon (T0), samt 3 måneder (T1) og 15 måneder (T2) etter at 
kanylene ble operert inn.  
Statistisk analyse ble utført ved bruk  av GLM-procedure i SAS® (SAS Institute, 
1998). Den statistiske modellen inkluderte effekter av individuell hest (1-4), tiden 
relativt til operasjon (0-2) og markør (1-2). 
 
 
Resultater 
For å beskrive fordøyelses-kinetiske parametre ut fra ekskresjonskurvene for 
markører ble modeller med gamma alders-avhengighet funnet å gi best tilpassing. 
I de fleste tilfellene ble standardfeilen (SEM) minst ved bruk av en gamma 3 (G3) 
modell både for ekskresjonskurvene for Cr og Yb. Bruk av en to-kompartment 
modell førte ikke til reduksjon av SEM, noe som indikerer at en modell med ett 
enkelt alders-avhengig kompartment er tilstrekkelig til å beskrive passasje- 
kinetiske forhold i tarmkanalen hos hest.  Som en konsekvens av dette ble G3 
modellen brukt ved beregning av passasje parametrene.  Modellen viste ingen 
forskjeller i passasje kinetikk for høy og kraftfôr (p>0,9). Det ble imidlertid påvist 
at fistulering påvirket passasjeparametrene og at passasje hastigheten og dermed 
gjennomsnittlig oppholdstid ble lengre etter at hestene var fistulert. Beregnet TT, 
CMRT og passasje hastighet (Kp) før og etter fistulering er vist i tabell 1. 
 
Tabell1. Passasje-kinetiske parametre (lsmeans) for rasjon (høy og kraftfôr) ved bruk av en 
             G3 modell.  

 T0 T1 T2 P 
TT, h 9,82a 9,97a 13,39b <0,001 
CMRT, h 12,46 a 18,77 b 18,01 b 0,002 
TMRT, h 22,28 a 28,74 b 31,40c <0,001 
Kp, %/h 11,41a 8,05 b 8,13 b 0,002 

T0: Før fisteloperasjon, T1: 3 måneder etter fisteloperasjon,  
T2: 15 måneder etter fisteloperasjon 
 
Ved sammenligning av ekskresjonskurvene for markører før og etter fistel-
operasjon ble det funnet økning i gjennomsnittlig oppholdstid når hestene var 
fistulerte og ekskresjonskurvene viste at tidspunktet for maksimal utskillelse av 



markør var senere relativt til fôring (T0). Kurvenes hellning indikerer også en 
lavere passasjehastighet etter fistulering  (Figur 1). 
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Figur 1. Ekskresjonskurver for markør i gjødsel før og etter fisteloperasjon. 
 
 
 
 
 



Diskusjon 
For å beskrive de passasje-kinetiske forhold i hele fordøyelseskanalen hos hest ble 
det funnet at en ikke-lineær modell som beskriver et enkelt  alders-avhengig 
kompartment (G3) viste beste tilpassing til ekskresjonskurvene for mørkør. Det 
ble ikke funnet forskjeller i ekskresjonskurvene for høy og kraftfôr (Cr og Yb), 
noe som viser at det er svært lite selektiv tilbakeholdelse av fôrpartikleri bakre 
tarmavsnitt. 
 
Passasjehastigheten som ble observert i disse undersøkelsene var høgere enn 
rapportert fra andre undersøkelser (Cuddeford et al., 1995, Drogoul et al., 2000). 
Dette kan muligens forklares med at hestene i våre undersøkelser fikk daglig 
mosjon i skritt og trav, og av at hestene fikk en rasjon av høy og kraftfôr som var 
tilpasset treningsmengden og dermed hadde et energi innhold ca 75% over 
vedlikeholds-behovet. 
 
Ved sammenligning av ekskresjonskurvene for markører før og etter fistel-
operasjon ble det funnet økning i gjennomsnittlig oppholdstid når hestene var 
fistulerte og ekskresjonskurvene viste at tidspunktet for maksimal utskillelse av 
markør var senere relativt til fôring.  
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