
Kirurgisk behandling av kolikk hos hest – en 
retrospektiv studie av 320 operasjoner i Norge 2005 - 
2011 
Bjørn Wormstrand¹, Ragnhild Diesen¹, Randi Krontveit² og Carl Fredrik Ihler¹   
¹Institutt for Sports- og familiedyrmedisin/NVH, ²Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi/NVH 
 
Innledning 

Kolikk, definert som smerter fra bukregionen, er en vanlig tilstand hos hester. De aller fleste 
tilfellene løses spontant eller ved medisinsk behandling, men kraftige obstruksjoner, feilleier 
og særlig strangulerende lidelser kan være fatale uten kirurgisk behandling[1]. Kirurgisk 
behandling av kolikk hos hest er blant de mest ressurskrevende og kompliserte prosedyrer 
innen veterinærmedisin, og prognosen varierer fra slett til god[2]. Informasjon om prognose 
og utfall er derfor essensielt for både eiere og veterinærer ved behandling av kompliserte 
kolikk-tilfeller. 
 
 
Materiale og metoder 

Alle hester som ble operert på grunn av kolikksmerter fra gastrointestinal-systemet ved to 
klinikker i Norge fra 2005 til 2011 ble inkludert. Totalt ble 310 hester operert, hvorav ti ble 
reoperert under samme kolikk-episode, dermed ble totalantallet 320 operasjoner. Av de 310 
hestene var det 108 varmblods ridehester, 47 varmblods travere, 45 ponnier, 42 kaldblods 
travere, 20 engelsk fullblods, 18 islandshester, 28 andre raser og to av ikke oppgitt rase. 
Materialet omfattet 137 (44,2%) vallaker, 116 (37,4%) hopper og 56 (18,1%) hingster. For én 
hest var det ikke oppgitt kjønn. Median for alder var 7 år.  
Tilgjengelige parametere før og under operasjonen, samt hospitaliseringstid, ble analysert 
med tanke på betydning for overlevelse, presentert i tabell 1. 
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Tabell 1. Observerte parametere og univariabel analyse 

       Parameter No. Gj.snitt (range) p-verdi 

Før ankomst 
   

 
Varighet av symtomer (timer) 290 32.7 (3 - 672) 0.147 

 
Transport tid (minutter) 314 85.8 (0 - 900) 0.010 

Preoperativt 
   

 
Hjertefrekvens (≤ eller > 44 bpm) 291 

 
0.011¹ 

 
Respirasjonsfrekvens (≤eller> 20/min) 159 

 
0.001 

 
Rektal temperatur (˚Celsius) 177 37.8 (34.8 - 39.7) 

 
 

Kapillærfylningstid (sekunder) 241 (1 - 4.5) 0.052² 

 
Slimhinne-utseende 282 

 
0.007³ 

 
Tarmlyder 254 

 
0.050 

 
Reflux (ja/nei) 169 

 
0.6288 

 
Rektal undersøkelse 251 

 
0.7029 

 
Hematokrit (≤ eller > 42) 268  0.067⁴ 

 
Totalprotein i plasma (gram\liter) 262 63.5 (24 - 90) 0.575 

 
Laktat i blod (mmol\liter) 162 3.1 (0.5 - 26.0) <0.0001 

Intraoperativt* 
   

 
Anestesitid (≤ eller > 120 minutter) 203 121.5 (15 - 360) 0.468 

 
Enterotomi (ja/nei) 235 

 
0.683 

 
Reseksjon av tarm (ja/nei) 235 

 
0.111 

Postoperative* 
     Hospitalisering (≤ eller > 7 dager) 234   <0.0001⁵ 

*Unntatt kasus som ble avlivet på bordet (n=83) 
¹Redusert overlevelse hvis >44 (OR 0.47) 

   ²Redusert overlevelse hvis >3 (OR 0.39) 
   ³Redusert overlevelse for alle unormale kategorier 

  ⁴Redusert overlevelse hvis >42 (OR 0.61) 
   ⁵Økt overlevelse hvis > 7 dager 
   

     Hver parameter ble først testet med univariabel logistisk regresjon, framstilt i tabell 1. 
Kontinuerlige variabler som viste en ikke-lineær sammenheng med overlevelse ble 
kategorisert i biologisk sannsynlige kategorier. Parametere med univariabel p-verdi ≤ 0,20 ble 
inkludert i multivariabel analyse. Parametere med mer enn 20% manglende verdier ble 
utelukket fra multivariabel analyse. 
 
Resultater 

Av de 320 operasjonene, resulterte 170 (53,1%) i at hesten overlevde. Unntatt hester som ble 
avlivet under operasjonen på grunn av slett prognose, var overlevelsen på 71,7% (170 av 
237). Forekomsten av hver enkelt lidelse og korttidsoverlevelse, definert som hjemsendelse 
fra klinikk, er framstilt i tabell 2. 
Univariabel analyse av hver parameter er presentert i tabell 1. Det ble ikke påvist signifikante 
sammenhenger mellom kjønn/alder/rase og overlevelse. 
I den multivariable analysen kom tarmavsnitt, slimhinnenes utseende og klinikk ut som gode 
indikatorer for overlevelse. Sammenlignet med tynntarm hadde lidelser i colon ascendens 
dobbelt så høy OR for overlevelse, mens lidelser i tynntarm og colon descendens hadde lavere 
OR for overlevelse. Alle kategorier av unormalt utseende på slimhinner hadde redusert OR 
for overlevelse sammenlignet med normalt utseende. Det var også dobbelt så høy OR for 
overlevelse når klinikk 1 ble sammenlignet med klinikk 2. Hester med hjertefrekvens innen 
normalverdi hadde dobbelt så høy OR for overlevelse sammenlignet med hester med forhøyet 
hjertefrekvens, men slimhinnenes utseende ga et noe bedre resultat i den multivariable 
modellen. 
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Tabell 2. Diagnoser, frekvens og overlevelse       

       Diagnose No. % Overlevelse 

Ventrikkel 4 1,3% 25,00% 

 
Forstoppelse 1 0,3% 100,0% 

 
Ruptur 3 0,9% 0,0% 

Tynntarm 108 33,8% 48,1% 

 
Forstoppelse 13 4,1% 84,6% 

 
Ascaride-forstoppelse 4 1,3% 25,0% 

 
Volvulus 10 3,1% 40,0% 

 
Inkarserasjon i foramen epiploicum 20 6,3% 25,0% 

 
Inkarserasjon i krøsruptur 7 2,2% 28,6% 

 
Invaginasjon 5 1,6% 60,0% 

 
Lyskebrokk 12 3,8% 75,0% 

 
Verminøs endartritt 1 0,3% 0,0% 

 
Infarkt 9 2,8% 33,3% 

 
Enteritt 16 5,0% 56,3% 

 
Ruptur 2 0,6% 0,0% 

 
Pendulerende lipom 4 1,3% 25,0% 

 
Ileus 5 1,6% 80,0% 

Cecum 24 7,5% 25,0% 

 
Forstoppelse 11 3,4% 18,2% 

 
Feilleie 8 2,5% 37,5% 

 
Tympani 2 0,6% 50,0% 

 
Invaginasjon 3 0,9% 0,0% 

Colon ascendens 141 44,1% 66,0% 

 
Forstoppelse 25 7,8% 80,0% 

 
Volvulus 40 12,5% 37,5% 

 
Nyre-miltbånd-oppheng 19 5,9% 84,2% 

 
Høyre dorsal dislokasjon 34 10,6% 79,4% 

 
Retrofleksjon av cecum 10 3,1% 100,0% 

 
Ruptur 3 0,9% 0,0% 

 
Kolitt 4 1,3% 25,0% 

 
Tympani 3 0,9% 100,0% 

 
Abscess i tarmvegg 2 0,6% 50,0% 

 
Diafragmabrokk 1 0,3% 0,0% 

Colon descendens 17 5,3% 47,1% 

 
Forstoppelse 13 4,1% 46,2% 

 
Mekonium-forstoppelse 3 0,9% 66,7% 

 
Pendulerende lipom 1 0,3% 0,0% 

Bukhule 11 3,4% 27,3% 

 
Peritonitt 4 1,3% 25,0% 

 
Adheranser 7 2,2% 28,6% 

Diverse 15 4,7% 46,7% 

 
Fecalitt/enterolitt** 8 2,5% 50,0% 

 
Strikturer* 3 0,9% 66,7% 

 
Ovarie-neoplasi 1 0,3% 100,0% 

  Ukjent 3 0,9% 0,0% 
Totalt 320  53,1% 
*Ett kasus med strikturer i bekkenfleksuren og to med strikturer i tynntarm 
**Fire i colon desendens, to i bekkenfleksuren, én i colon transversum, én i jejunum 

 

Diskusjon 

Den generelle overlevelsen på 53,1% ved kirurgisk behandling av kolikk hos hest i denne 
studien er innenfor det som er angitt i andre studier[2, 3].  
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25,9% av de 320 operasjonene avlivet på bordet på grunn av dårlig eller slett prognose. Dette 
er vesentlig høyere enn andre studier [3, 4], men i samme område som en kanadisk studie der 
mange av hestene var henvist over store avstander[5]. Lang transporttid og/eller sen 
henvisning er en mulig årsak til denne høye andelen av intraoperative avlivninger. 
Kortidsoverlevelse for volvulus av colon ascendens og inkarserasjon av tynntarm i foramen 
epiploicum var lav i denne studien sammenlignet med andre studier[6, 7]. Dette er oftest 
strangulerende lidelser som raskt gir alvorlige skader på tarm hvis de ikke behandles i tide, 
noe som understreker viktigheten av rask henvisning og behandling av disse tilfellene. De 
fleste studier med høy overlevelse for denne type lidelser er fra områder med stor tetthet av 
hester, profesjonelle eiere og veterinærer som utelukkende jobber i hestepraksis[8], noe som 
skiller seg vesentlig fra Norge. 
Kardiovaskulære parametere var i stor grad signifikante for overlevelse i denne studien, noe 
som er i samsvar med tidligere publiserte studier[2, 9]. I en annen studie ble ikke 
slimhinnenes utseende funnet å ha noen sammenheng med overlevelse[1]. Laktatnivå i blod 
hadde sterkest signifikans for overlevelse i univariabel analyse, men manglet for 49% av 
operasjonene og kunne således ikke inkluderes i multivariabel analyse.  
Foruten slimhinnenes utseende og hjertefrekvens, så hadde affektert segment av tarm og 
klinikk signifikant sammenheng med overlevelse i den multivariable modellen. Den lavere 
OR for overlevelse når klinikk 2 ble sammenlignet med klinikk 1 er overraskende, da begge 
klinikker er profesjonelle og rutinemessig utfører kirurgisk behandling av kolikk. Den eneste 
forskjellen mellom rutinene ved de to klinikkene, som forfatterne kjenner til, er vedrørende 
anestesi. Ved klinikk 1 håndteres anestesien av spesialiserte veterinærer eller 
anestesisykepleier, mens det på klinikk 2 er en dyrepleier som har ansvar for anestesi i tillegg 
til å assistere kirurgene under operasjonen. Forbedring av anestesi-protokollen er anerkjent 
som en av de faktorene som har gjort at overlevelsen ved bukoperasjoner på hest har gått opp 
de siste tiårene[10]. Klinikk 1 som er en undervisningsklinikk har også mulighet til tettere 
oppfølging postoperativt i form av studenter i vakttjeneste.  
Som i alle retrospektive studier er det også i denne varierende grad av manglende verdier for 
de ulike parameterne, for noen parametere mangler så mye som 50% av verdiene. Dette kan 
tolkes som et uttrykk for hvor mye de ulike parameterne vektlegges av klinikerne.  
I denne studien er det vist at prognostiske parametere, diagnoser og overlevelse ved kirurgisk 
behandling av kolikk hos hest i Norge i stor grad følger samme tendenser som publisert 
internasjonal litteratur. 
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