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Innledning 
Osteochondrose er en sykdom som affiserer leddene hos unge individer i vekst. 
Den har vært beskrevet hos mennesker, hester, storfe, gris, hunder og enkelte 
andre arter. Hos dyr har osteochondrose vært definert som en primært ikke-
inflammatorisk og lokal forstyrrelse i den enchondrale forbeiningsprosessen 
(Grøndalen, 1974), eller som en generalisert lidelse karakterisert av forstyrrelser i 
den enchondrale forbeiningsprosessen (Reiland, 1975). Nyere forskning indikerer 
at første trinn ved denne lidelsen er en fokal nekrose (vevsdød) i tilvekstbrusken. 
En tror denne vevsdøden skyldes svikt i blodtilførselen til brusken (Ytrehus, 
2004). Områder med nekrotisk vekstbrusk blir stående igjen i benvevet under 
leddbrusken. Disse områdene representerer et strukturelt svakhetspunkt. Ved 
belastning kan dette punktet gi etter og resultere i sprekker i den overliggende 
leddbrusken. Relativt store områder med leddbrusk og subchondralt benvev kan 
bli underminert av sprekker og danne ’dissekerende lesjoner’ eller osteochondritis 
dissecans. Underminert ben og leddbrusk kan forbli ankret til opprinnelsesstedet, 
eller løsne og danne frittflytende fragmenter i leddhulen. Blant legfolk er 
sykdommen osteochondrose i første rekke kjent for at den forårsaker ’løse 
benbiter i ledd’. 
 
Osteochondrose er den mest vanlige utviklingssykdommen i ledd hos hest. Den 
har vært beskrevet i skulder, framkne, bakkne, hase, kodeledd og ledd i 
ryggraden. Hvilke ledd som affiseres varierer noe med rase. Hos Norsk 
varmblodstraver er forandringer i haseleddet det vanligste med en prevalens på 
14.3% (Grøndahl, 1996). Osteochondroselesjoner finnes fortrinnsvis på 
predileksjonssteder som er spesifikke for de forskjellige leddene. I hasen er ligger 
disse kranialt på crista intermedia cochlea tibia (den kraniale delen av 
føringskammen på tibia) og distalt på trochlea lateralis tali (talus’ laterale 
leddrulle). Lesjonene opptrer på disse to med en relativ frekvens på 8:1 
(Grøndahl, 1996). 



 
Figur 1: Løs benbit på crista intermedia cochlea 

 tibia hos en varmblodstraver. 
Tidlige forandringer 
Tallrike publikasjoner har beskrevet sykdommen fra det stadiet at osteochondrale 
fragmenter er påviselige med røntgen. Forskningsprosjektet ’Osteochondrose hos 
hest’ ønsker å fokusere på de forandringene som skjer tidligere i patogenesen, og 
vil prøve å finne svar på hvorfor og hvordan de osteochondrale fragmentene 
oppstår.  
 
Når osteochondrale fragmenter kan sees røntgenologisk så befinner man seg et 
stykke ute i sykdomsforløpet. I vevsnitt fra slike ledd ser man både forandringer 
som antas å skyldes den primære patofysiologien for osteochondrose og 
forandringer som er en del av leddets generelle (sekundære) reaksjon på at 
leddbrusken har sprukket opp. Det er med andre ord vanskelig å få et klart bilde 
av hva de tidlige forandringene i osteochondrose består av. Dersom de tidlige 
forandringene i osteochondrose var kjent, så ville man være et steg nærmere å 
stille diagnosen tidligere i sykdomsforløpet.  
 
Fra det punktet at fragmenter er påviselige med røntgen så vil en gjerne få 
kroniske sekundære forandringer slik som artrose. Dersom diagnosen kunne stilles 
på et tidligere stadium i sykdommen så ville sjansen være større for at 
behandlingen kunne påbegynnes før sekundære forandringer har inntrådt. Videre 
så ville man kunne lete etter nye, potensielt kurative behandlingsformer eller 
forebygge at skaden i det hele tatt oppstod. Dette til fordel for dagens 
behandlingstilbud som hovedsaklig er symptomatisk. 
 
Enchondral forbening 
Knoklene i lemmene og ryggraden dannes gjennom enchondral forbening. 
Kroppen lager først en modell av knokkelen i brusk. Fra sentrale punkter i 
diafysen og epifysen på modellen begynner brusken å omdannes til mineralisert 



benvev. I den metafyseale regionen og langs periferien på epifysen fortsetter 
bruskmodellen å vokse i såkalte vekst- eller fyselinjer. Med tiden tar 
forbeningsfronten igjen bruskmodellen. Når all brusken har blitt omdannet til 
benvev så har fyselinjen også blitt mineralisert og lengdeveksten stopper opp. 
 
Karkanaler 
Leddbrusk er kjent fra lærebøkene som et porselenshvitt, millimetertynt, 
avaskulært vev som ernæres fra leddvæsken og det underliggende benvevet. 
Vekstbrusk kan til sammenligning være opp til flere centimeter tykk og er derfor 
avhengig av å ha sin egen blodtilførsel for å få tilført næring og oksygen. Denne 
blodtilførselen ligger i såkalte karkanaler i vekstbrusken.  
 
Hos gris har det blitt vist at karkanalene følger et bestemt distribusjonsmønster, og 
at de tilbakedannes over tid etter hvert som vekstbrusken omdannes til benvev 
(Ytrehus, 2004). De ligger med en relativt konstant avstand og danner 
tilsynelatende ikke anastomoser med hverandre. De oppretter imidlertid 
anastomoser med årer som forbeningsfronten bringer med seg når de kommer i 
kontakt med denne. Disse anastomotiske årene krysser over fra vekstbrusk til 
benvev. 
 
Hos gris har det blitt foreslått at vekstbruskens karkanaler representerer et unikt 
sårbart punkt under lengdevekstperioden (Ytrehus, 2004). Vekstbrusken er 
avhengig av karkanalene for å få oksygentilførsel.  
 
Dersom en karkanal blir skadet eller komprimert så kan det tenkes å gi hypoksi i 
chondrocyttene den forsyner. Ved langvarig og ukompensert hypoksi vil cellene 
etter hvert undergå nekrose. Nekrotiske chondrocytter svarer ikke på de stimuli 
som driver forbeningsprosessen, og forårsaker dermed svikt i den enchondrale 
forbeningen. 
 
Forskningsmål 
På bakgrunn av funnene hos gris ønsker vi å beskrive karkanalenes distribusjon 
og tilbakedannelse i vekstbrusken på predileksjonssteder for osteochondrose i 
haseleddet hos norske varmblodstravere. Videre ønsker vi å se om det er tegn til 
en sammenheng mellom skader på karkanalene og forekomsten av osteochondrose 
hos hest som det er hos gris. 
 
Angiogene faktorer 
Den epifyseale vekstbrusken har fire distinkte soner. Hos gris har det vært gjort 
forsøk der man skar over blodtilførselen til alle disse sonene (Ytrehus, 2004). 
Resultatet av inngrepet var forskjellig i de forskjellige sonene. Cellene i den dype 
hvilesonen undergikk nekrose, mens de mer overfladiske cellene i hvilesonen 



begynte å proliferere. Cellene i den hypertrofiske sonen og leddbrusken var 
uaffekterte. 
 
Sonene i vekstbrusken viser forskjellig fargeintensitet for den angiogene faktoren 
vaskulær endotelial vekst faktor (VEGF) med immunhistokjemi. Cellene i 
hvilesonen farger lite eller ikke i det hele tatt for VEGF, mens cellene i den 
hypertrofiske sonen viser den største fargeintensiteten i vekstbrusken. 
 
Områdene der den forsøksinduserte ischaemien resulterte i nekrose sammenfaller 
med områdene med lavest fargeintensitet for VEGF. 
 
Forskningsmål 
Vi ønsker å beskrive forekomsten av VEGF i vekstbrusken hos hester av 
forskjellig alder. Videre vil vi sammenligne distribusjonen av VEGF mellom 
hester med og uten osteochondrose. 
 
Konklusjon 
Forskningsprosjektet ’Osteochondrose hos hest’ har følgende forskningsmål: 
1) Å beskrive karkanalenes distribusjon og tilbakedannelse i vekstbrusken på 
predileksjonssteder for osteochondrose i haseleddet hos Norsk varmblodstraver.  
2) Å undersøke om det er en sammenheng mellom skader på karkanalene og 
forekomsten av osteochondrose hos hest som det er hos gris. 
3) Å beskrive forekomsten av VEGF i vekstbrusken hos hest og undersøke om 
denne har noen relasjon til forekomsten av osteochondrose eller ikke. 
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