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Innledning 
De siste 7-8 årene har vi ved Hesteklinikken, NVH, fått rekvirert inn flere hester 
med neurologiske symptomer. Noen hester har kun vist intermitterende 
overkoding på bakbein, mens andre har hatt et progredierende forløp som har 
resultert i bakpartslammelse. Foruten de kasus vi er blitt presentert på klinikken 
har vi vært i kontakt med kolleger og hesteeiere om tilsvarende kasus. Vi har også 
fått tilsendt prøvemateriale fra kjøttkontrollen hvor slike hester er blitt slaktet.  
Helt fram til 2001 ble det kun registrert disse symptomene i forbindelse med 
rundballefôring. Da kom det melding fra Rogaland om tilsvarende kasus hvor man 
med sikkerhet kunne fastslå at hesten ikke hadde blitt fôret med rundballeensilage. 
Senere har det også blitt registrert andre kasus som kun er fôret på høy. 
 
Kliniske og patologiske undersøkelser  
Klinikk 
De kliniske symptomer var i alle kasus knyttet til nevesystemet. Hestene hadde 
alle normal appetitt, puls og temperatur. De kliniske undersøkelsene kunne 
lokalisere de neurologiske symptomene til det perifere nervesystemet uten at  
sentralnervøse symptomer kunne registreres. Symptomene karakteriserte seg som 
bilateral svakhet i lemmenes strekkere (extensor weakness), mest uttalt på 
bakbeina. Graden varierte fra intermitterende overkoding til lammelse. I den 
første tida så vi kun  progredierende forløp hvor tilstanden forverret seg gradvis til 
parese. Etter hvert har vi observert flere tilfeller hvor utviklingen av lidelsen har 
stoppet opp, og hvor hester i løpet av 4-6 måneder har kommet tilbake til normal 
funksjon. Med unntak av en hest, som hadde hatt lavgradige symptomer over lang 
tid, viste ingen hester tegn til muskelatrofi. 
Hematologiske og biokjemiske parametre viste normale verdier. Vitamine E- og 
seleninnholdet i plasma var også innenfor normalområdet hos de fleste dyrene. 
Noen dyr hadde imidlertid verdier rett under referanseområdet. Prøve fra 
cerebrospinalvæske ble tatt  fra 5 hester. Det var ingen tegn til patologiske verdier 
når det gjaldt glukose- og proteininnhold eller cytologi. 



 
Patologi 
I alt 22 hester er hittil undersøkt post mortem. På 12 av dem er det utført både en 
makroskopisk og mikroskopisk undersøkelse. Fra 10 hester er det utført 
mikroskopisk undersøkelse av nervevev på innsendt materiale fra sjuke hester. 
Makroskopisk kunne en ikke se noen patologiske forandring med unntak av en 
hest som hadde  muskelskader med blødninger og nekroser i lårmuskulatur på 
grunn av langvarig parese. Mikroskopisk ble det observert en oppsvulming av 
axonene i forgreningene av N. isciadicus. Graden av oppsvulming varierte langs 
nerven. Myelinskjeden i de aktuelle nervetrådene viste stedvis tydelig 
vakuolisering. I enkelte områder kunne en også observere  en infiltrasjon av 
betennelsesceller og økt bindevevsinnvekst i de skadede axonene. Oppsvulmede 
axoner kunne også hos enkelte dyr sees i de lange nervefibrene på forbeina 
(forgreininger av plexus brachialis). I noen kasus var det også tegn til svulne 
axoner i ryggmarg. Disse forandringene var mindre uttalte enn i de perifere 
nervene. 
For å kvalitetssikre den histopatologiske diagnose er det tatt tilsvarende nervesnitt 
fra flere friske hester. Ved disse undersøkelsene har en ikke kunnet påvise 
tilsvarende forandringer i det perifere nervevev.  
 
Epidemiologiske forhold 
Alle kasus i vårt materiale har dukket opp på etterjuls vinteren og våren. Det ser 
ikke ut til å være noen spesiell aldergruppe som er utsatt. Alderen på de beskrevne 
kasus varierer fra 1 til 16 år. Det ser heller ikke ut til å være noen spesiell 
rasedisposisjon, selv om islandshest og kaldblodshest dominerer. Det som 
imidlertid er felles er at hestene enten er fôret på rundballer eller høy av dårlig 
kvalitet. Hygienisk undersøkelse av rundballefôr i forbindelse med de kliniske 
tilfellene er ikke tatt i særlig utstrekning. Problemet med rundballer i denne 
sammenheng er at en kan ha varierende kvalitet både innen en og samme ball og 
mellom baller. I kliniske tilfeller med høy som eneste grovfôr er det tatt flere 
prøver som alle viste dårlig kvalitet med store mengder muggsopp (Aspergillus).  
I flere tilfeller var det kun en eller to av flere hester som gikk på samme fôring 
som utviklet sjukdommen, mens i andre tilfeller fikk de fleste sjukdommen. I en 
islandshestbesetning på Vestlandet fikk 15 av 18 hester utviklet sjukdommen over 
en to måneders periode på våren. Seks av dem ble paretiske og ble avlivet. De 
andre ble langsomt bedre og restituerte fullstendig i løpet av noen måneder. 
I Nord-Norge hadde to besetninger (A og B), totalt 16 hester, blitt fôret med høy 
fra en og samme fôrprodusent. Den ene av bestningene hadde fôret med 
rundballer i tillegg til høyet. I februar 2002 ble fem av de 7 hestene fra A flyttet. 
Tre av dem til B og 2 ble solgt til Vestlandet. I løpet av våren og tidlig sommer 
ble i alt 9 av de 16 hestene sjuke med symptomer på perifer neuropati, 5 av dem 
ble avlivet. De 2 hestene som ble solgt til Vestlandet viste også symptomer uten at 



noen andre på den stallen hadde symptomer på lidelsen. Høyprøver fra den felles 
produsenten ble analysert og ble av laboratoriet på Veterinærinstituttet beskrevet 
som uegnet fôr på grunn av store mengder muggsopp.  
 
Diskusjon 
Bilateral perifer neuropati hos hest med overkoding og lammelser er  lite 
beskrevet i litteraturen. Furuoka et al. (1994) har beskrevet  tilfeller av en 
neuropati assosiert med muskelatrofi med overkoding som de tydeligste 
neurologiske symptomer. Fra Sverige er det beskrevet liknende symptomer 
(Gustavsson og Roneus, 1995) uten at de histopatologiske forandringene ble 
klarlagt. Det er derfor første gang slike symptomer med axondegenerasjon som 
årsak er beskrevet hos hest.  
Årsaken til sjukdommen er imidlertid ukjent, men det er klare indisier til en 
fôringsbetinget tilstand. Vitamin E og Selen mangel var sterkt inne i bildet ved de 
første kliniske tilfellene. Tocoferoler og gluthathion-peroksidase (virker via Se) er 
sentrale antioksidanter og spesielt vitamin E er regnet for å være en viktig ikke-
enzymatisk antioksidant i nervevev. Equin myeloencefalopati og ”Equine motor 
neuron disease”  er neurologiske sjukdommer som er knyttet til vitamin E mangel. 
Det er ut fra symptomer og patologi imidlertid ingen tegn at den perifere 
neuropatien kan knyttes til vitamin E/Selen problematikken. Tvert i mot. I flere av 
tilfellene utviklet hestene symptomer på tross av 0tilskudd av vitamin E og selen. 
Botulisme har blitt satt i sammenheng med rundballefôring. Verken symptomer 
eller forløp passer med denne tilstanden som forklaring. 
Den mest plausible forklaringen på sjukdommen ut fra klinikk og histopatologiske 
forandringer er en dose avhengig toksisk påvirkning. Dette kan forklare de 
varierende symptomer og at enkelte restituerte etter seponering av 
toksineksponeringen (fôrskifte). Den geografisk spredning av kasus gjør det 
mindre sannsynlig at det dreier seg om en miljøgift. Det faktum at alle kasus har 
stått på rundballefôr og eller høy av dårlig kvalitet og at nerveforandringene 
tilsvarer det som er beskrevet ved toksisk påvirkning, sansynliggjør en 
fôringsbetinget neurotoksisk påvirkning. Fra toksikologien er det kjent at 
symptomer og varighet av symptomer vil variere med doser og med over hvor 
lang tid individet er blitt eksponert. Dannelsen av mykotoksiner i forbindelse med 
høsting og lagring av grovfôr er ikke uvanlig. En kan gruppere soppene i sopper 
som oppformeres i plantene før høsting (f. eks. Fucarium spp)   og lagringssopper  
(Aspergillus og Penicillinum). Selv om soppvekst er nødvendig for dannelsen av 
mykotoksiner, er det liten sammenheng mellom antall sporer i fôret og 
mykotoksinkonsentrasjonen. Toksinene er ofte termoresistente og tåler uttørring. 
Dette skaper problemer da en skal uttale seg om fôrets toksininnhold ut fra en 
mikrobiologisk undersøkelse. 
I de tilfellene vi har observert med høyfôring er det imidlertid sendt inn prøver for 
hygienisk vurdering med innhold av Aspergillus spp langt i overkant av det en bør 



forvente av et godt fôr. Aflatoxin er toksinet som blir satt i forbindelse med 
Aspergillus. Dette toksinet er i det vesentlig hepato-toksisk og nefrotoksisk og er i 
følge litteraturen ikke satt i forbindelse med neuropatier. Toksiner produsert av 
Fusarium spp. (Fumonosiner) opptrer vanligst i kraftfôr. Symptomene knytter seg 
i imidlertid vanligvis til leverpåkjenning, men er satt i forbindelse med 
utviklingen av ”Equine leukoencaphalomalaci” (ELEM), som kjennetegnes ved 
depresjon, ataksi, abnorme hodeholdninger, blindhet, lammelse av N. fascialis 
som ofte resulterer i pareser og død. Symptomene og obduksjonsresultatene 
stemmer ikke med en slik toksikose. 
 
Konklusjon 
Alt tyder på at vi står overfor en fôringsrelatert toksisk neuropati med et ukjent 
toksin. Fôringsrelasjonen underbygges også med at det i besetningene ikke har 
dukket opp flere etter grovfôrskifte. Insidensen av sjukdommen er imidlertid lav 
sett i forhold til alle de hester som blir fôret med rundballer. Det er imidlertid 
nærliggende å tro at dårlig rundballekvalitet og ufornuftig håndtering i forbindelse 
med fôring kan settes i forbindelse med sjukdommen. 

Følgende retningslinjer anbefales ved fôring med konservert gras i rundballer: 

• Sikre rundballene mot ødeleggelse av plasten (smågnagere, fugl) 
• Skjær rundballen helt i gjennom kjernen før bruk. Sjekk kvaliteten. 
• Ved fôring utendørs: Lag egen fôringsplass med fôrhekk. 
• Legg ikke ut mer fôr enn det som blir spist opp daglig.  
• Rundballen bør ikke ligge lenger enn en uke etter den er åpnet. 
• Rundballene bør fôres opp i løpet av høsten og tidlig vinter. 
• Kast mistenkelig fôr med mugg og smørsyrelukt. 
• Kast hele rundballen hvis en oppdager kadavre av smågnagere  
• Vurder syrebehandling av graset som skal pakkes 
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