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Introduksjon 
Lidelser i øvre luftveger er en av de vanligste årsakene til nedsatt prestasjon hos 

løpshester på verdensbasis. Dynamiske øvre luftvegslidelser er lidelser som 

opptrer kun under anstrengelse, og gir nedsatt prestasjon og unormale lyder fra 

hals-regionen. Bilateral kollaps av stemmebånd og arytenoidbrusker (figur 1), også 

kalt ”kaldblodssyndrom”, er den vanligste dynamiske øvre luftvegslidelsen hos 

kaldblodstravere undersøkt med tredemølle-endoskopi ved Norges 

Veterinærhøgskole (NVH) (Fjordbakk et al 2008a).  

 

Denne lidelsen ble først beskrevet i 2004 (Strand et al 2004), og har siden blitt 

oppdaget på flere hesteraser rundt om i verden. Felles for de rasene som rammes er 

at de kjøres eller rides i ”høy nakkefleksjon”, og symptomene er tilstede kun når 

hesten anstrenges med hode og hals i denne posisjonen (Fjordbakk et al 2008a). 

Hos kaldblodstravere disponert for lidelsen, utløses symptomene ved en ca 12° 
endring i vinkelen mellom hode og ventrale hals (Fjordbakk et al 2010; in press).  

De siste årene har forskere ved NVH gjennomført flere studier angående 

patogenese og behandling av ”kaldblodssyndrom”. En oppsummering av noen av 

disse blir gitt i det følgende.  

 

Mangelfull effekt av operasjon  
Utfallet av to ulike behandlingsregimer for 26 hester diagnostisert med 

”kaldblodssyndrom” ble undersøkt i en retrospektiv studie (Fjordbakk et al 

2008a). Gruppe 1 (10 hester) ble behandlet konservativt, der treneren ble bedt om 

å utstyre hesten med hakeplate for å begrense nakkefleksjon, og å unngå å kjøre 

hesten ”på bittet”.  De samme rådene ble gitt til gruppe 2 (16 hester), men disse 

hestene ble i tillegg operert der begge stemmebånd og ventrikler ble fjernet 

(bilateral ventriculocordectomi). Utfallet ble vurdert ut i fra løpsstatistikk og 

telefonintervju med trener/eier.    

 

Totalt 15 hester (5 i gruppe 1, 10 i gruppe 2) kom tilbake til løp, mens 11 ble tatt 

ut av løpstrening grunnet persisterende problem. Det var ingen statstisk forskjell i 

løpsparametre (antall starter, plasseringer og inntjening) før og etter behandlingen, 

verken innad gruppene, eller mellom gruppene. 4 hester (1 i gruppe 1; 3 i gruppe 

2) viste imidlertid forbedring etter behandling. Felles for disse var at trenerne 



regnet utstyrsmodifiseringen som suksessfull. Trenerne for de andre hestene 

rapporterte av det var svært vanskelig å unngå nakkefleksjon med det utstyret som 

ble anbefalt.  

 

Utstyrsmodifisering  
Basert på mangelfull forbedring etter operasjon, ble en ny type sjekk for å hindre 

nakkefleksjon utviklet. Denne sjekken (”Vik Lyn Sjekken”) ble testet på 5 affiserte 

hester (Fjordbakk et al 2008b). Hestene ble kjørt på tredemølla med konvensjonell 

sjekk på dag 1, og med den nye sjekken på dag 2. Hastighet og stigningsgrad var 

konstant under alle testene. Hestene ble kjørt vekselvis med fri hodeholdning, og i 

nakkefleksjon. Endoskopi og trykkmålinger i trakea (luftrøret) ble gjennomført på 

begge dager. Trykkmålingene ble utført for å få et objektivt mål på graden av 

luftvegs obstruksjon; økt motstand på grunn av obstruksjon gir mer negative 

inspiratoriske trykk.  Trykkdataene ble analysert med en logistisk regresjon, der 

”fri hodeholdning, konvensjonell sjekk” ble brukt som fiksert effekt.  

 

Alle hestene viste endoskopisk forbedring utstyrt med den nye sjekken versus 

utstyrt med den konvensjonelle sjekken. Inspiratoriske trakealtrykk var signifikant 

mer negative da hestene ble kjørt i nakkefleksjon utstyrt med den konvensjonelle 

sjekken (p=0.002), versus periodene med fri hodeholdning, og versus utstyrt med 

den nye sjekken. Inspiratoriske trykk ble normalisert med den nye sjekken, selv i 

perioder med nakkefleksjon. Denne studien har blitt videreført til å inkludere flere 

hester og parametre på nakkefleksjon (Fjordbakk et al 2010; in press). ”Vik Lyn 

Sjekken” er imidlertid ikke tillatt til bruk i løp. En videreutvikling (”Vik Lyn 

Grima”) kan benyttes i løp etter dispensasjon fra DNT. Denne grima er testet på 

tilsvarende måte som sjekken, med tilsvarende resultat for endoskopi-undersøkelse 

og trykkmålinger (CT Fjordbakk, upubliserte data) 

 

Hva gjør nakkefleksjon med elite-hester? 
Fem elite kaldblodstravere (gruppe 1) og 6 kaldblodstravere affisert med 

”kaldblodssyndrom” (gruppe 2) ble undersøkt på tredemølla med endoskopi og 

måling av trakealtrykk. Hestene ble kjørt vekselsvis i fri hodeholdning og i 

nakkefleksjon under undersøkelsen. Logistisk regresjon ble brukt for å analysere 

trykkdataene.  

 

Trykkmålingene viste at inspiratoriske trykk blir mer negative i nakkefleksjon hos 

begge gruppene (p< 0.0001). Det var imidlertid signifikant forskjell mellom 

gruppene i periodene med nakkefleksjon, der trykket var mest negativ hos gruppe 

2 (p=0.0015). Nakkefleksjon kan med andre ord ikke utløse ”kaldblodssyndrom” 

alene; affiserte hester innehar hittil ukjente predisponerende faktorer som utløser 

lidelsen straks de kjøres i nakkefleksjon.    

 



Ultralyd kan gi mer svar 
Tolv normale (gruppe 1) og 7 affiserte (gruppe 2) kaldblodstravere ble undersøkt 

med ultralyd i larynx-regionen. En standard ultralydprotokoll (Chalmers et al 

2006), modifisert til å inkludere parametre målt også i nakkefleksjon, ble brukt. 

Larynxdiameter målt på nivå ved stemmebåndene ble sammenlignet mellom 

nøytral hodeposisjon og nakkefleksjon. Alle mål ble gjort av en blindet observatør, 

og parametrene ble analysert med student t-test mellom de to forskjellige 

hodeposisjonene, og mellom gruppene.  

 

Endringen i larynxdiameter målt ved stemmebåndene fra nøytral hodeposisjon til 

nakkefleksjon var signifikant forskjellig mellom gruppene (p=0.019); diameteren 

var uforandret eller ble større i nakkefleksjon hos gruppe 1, mens den ble mindre 

hos gruppe 2. Basert på dette målet ble 8/12 i gruppe 1, og 6/7 i gruppe 2 korrekt 

identifisert av den blindede observatøren. Dette ene målet gav en positiv prediktiv 

verdi på 60.8, og negativ prediktiv verdi på 88.9.  

 

Det var vanskelig å vurdere larynxstrukturene i det laterale vinduet hos gruppe 2. 

Dette indikerer at larynx er posisjonert lengre rostralt hos affiserte hester. En mer 

rostral posisjonering av larynx synes dermed å være en predisponerende faktor hos 

affiserte hester. Ved videreutvikling av protokollen brukt i denne studien, kan 

trolig larynx ultralyd benyttes som ”screening” test i fremtiden på en større 

populasjon.   

 

Diskusjon 

Studiene omtalt over har gitt økt forståelse for patogenese, predisponerende 

faktorer og muligheter for behandling av ”kaldblodssyndrom”. Utstyrsmodifisering 

er i dag som en lovende måte å behandle affiserte individ på. Konformasjon og en 

rostral posisjonering av strupen er predisponerende faktorer. Videre 

billeddiagnostiske studier vil kunne kaste lys på hittil ukjente komponenter i 

patogenesen av denne lidelsen.  

 

Dersom lidelsen har en genetisk komponent, vil imidlertid målrettet avl for å 

redusere prevalensen av lidelsen være en langt bedre måte å håndtere problemet på 

for rasen som helhet. Arvbarhetsstudier og genetiske analyser vil da bli aktuelle for 

å finne parametre som kan tas med i en avlsplan.  

 



 
Figur 1. Endoskopi-bilder av en kaldblodstraver diagnostisert med ”kaldblodsyndrom”. A: 

normalt utseende av larynx under tredemølle-endoskopi; hesten går her i fri hodeholdning 

(illustrert i C). B: bilateral kollaps av arytenoidbruskene (*) og stemmebånd (**); hesten 

går her i nakkefleksjon  (illustrert i D). Symptomene inntrer ved ca 12 graders endring i 

vinkelen mellom hodet og ventrale hals i gjennomsnitt. Dette er illustrert i C og D med 

svarte linjer.   
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