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Introduksjon 

På slutten av 1990-tallet ble det i Norge observert flere hester med grader av lammelse i 
bakbena av ukjent årsak. Innledende studier tydet på at det dreide seg om en form for 
polynevropati (Hanche-Olsen et al. 2008), og tilsvarende observasjoner ble også gjort i 
Sverige (Gustafsson og Ronéus 2000) og Finland (Hahn et al. 2008). 

Lidelsen gir karakteristiske kliniske symptomer hvor hestene lander på framsiden av kodene 
(overkoding), i de mer alvorlige tilfellene blir hesten ikke-ambulatorisk paretisk i bakparten. 
På tross av at Norge har mye færre hester enn nabolandene, er insidensen her til lands 
betydelig høyere og det har vært årlige tilfeller siden 1995. Fellesfaktor for rapporterte kasus 
er i de aller fleste tilfellene plastpakket ensilert grovfôr (Gustafsson og Ronéus 2000, Hanche-
Olsen et al. 2008). Denne lidelsen har så vidt vites ikke blitt rapportert fra andre land i verden. 
Hester affektert av polynevropati med overkoding har tidligere vært rapportert fra Japan 
(Furuoka et al. 1994, Furuoka et al.1998), men både klinikk og patologi tyder på at det der 
ikke dreier seg om samme sykdom.  

Det ble avholdt en internasjonal workshop på sykdommen i Helsinki 2009. Der ble det 
besluttet å kalle sykdommen Aquired Equine Polyneuropathy (AEP). 

 

Material og metoder 

Med støtte fra Stiftelsen Hästforskning ble det gjennomført en norsk-svensk klinisk og 
epidemiologisk studie av AEP i 2007-2009 (Gröndahl et al. 2012). Gårder med AEP kasus ble 
besøkt og alle oppstallede hester gjennomgikk en standardisert nevrologisk undersøkelse. 
Inklusjonskriterier for diagnosen AEP var gjentatte overkodinger som beskrevet i tidligere 
studier (Gustafsson og Ronéus 2000, Hahn et al. 2008, Hanche-Olsen et al. 2008), uten 
påvirkning av allmenntilstanden. Hester med historie om nylig infeksjon eller ataksi med 
mistenkt hjerneaffeksjon ble ekskludert. I tillegg ble hester med akutte nevrologiske 
symptomer som hadde ført til avlivning i løpet av de siste 2 månedene inkludert som 
sannsynlige AEP kasus. Kasus ble fulgt opp med telefonintervjuer av eiere i inntil 2 år etter 
undersøkelsen. 

I samarbeid med hesteeierne ble det fylt ut et spørreskjema som inkluderte hestens 
signalement, bruk, fôringsregime, lufterutiner, vaksinestatus og parasittbehandling.  

Det ble også tatt fôrprøver av grovfôret som ble sendt for analyse til Sveriges 
Veterinärmedicinske Anstalt (SVA). Alle fôrprodusentene ble bedt om å fylle ut et 
spørreskjema med detaljer rundt fôrproduksjonen. 
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Resultat 

Mistenkte AEP–kasus ble rapportert fra 35 norske og 7 svenske gårder i løpet av studietiden, 
av disse ble 10 norske og 3 svenske gårder besøkt. Totalt ble 157 hester undersøkt, 34 ble 
diagnostisert med AEP. Kasusene var fra 1-16 år, av begge kjønn og ulike raser samt 
bruksområder. Nye kasus forekom bare i tiden desember til april. I tillegg var det 8 hester som 
ble regnet som sannsynlige AEP kasus, men pr definisjon avlivet før vår undersøkelse. 
Prevalensen på gårdsnivå varierte fra 11-71% basert på 9 gårder med mer enn 7 hester.   

Alle hestene fikk ensilert grovfôr, enkelte fikk høy i tillegg. På 2 gårder med 7 respektive 40 
hester ble det brukt 2 ulike batcher av ensilasje, AEP ble bare funnet hos hester som hadde 
spist den ene.  

Av de 34 diagnostiserte AEP hestene ble 4 avlivet 12-84 dager etter første observerte 
symptom. Alle andre kasus og kontroller overlevde oppfølgingsperioden som var fra 10-25 
måneder. AEP affiserte hester sluttet å kode over fra 9 dager til 17 måneder etter første 
symptom, median 4,4 måneder. Median for retur til fullt bruk var 6,6 måneder. 

 

Diskusjon 

I dette studiet ble alle hestene fôret med plastpakket grovfôr og alle kasus forekom på 
vinter/vår. Dette stemmer godt overens med tidligere publikasjoner fra Norge og Sverige 
(Gustafsson og Ronéus 2000, Hanche-Olsen et al. 2008). Preliminære resultater av fôrprøvene 
har ikke kunne bekrefte forekomst av noe kjent nevrotoksin i fôret eller gitt noen andre klare 
funn som kan bekrefte mistanken om at AEP skyldes en fôrrelatert intoksikasjon (upublisert). 

Det ble ikke avdekket forskjeller i faktorer rundt hesteholdet mellom friske og syke hester på 
de affiserte gårdene. Case fatality var på 29 % (inklusive sannsynlige kasus), dette er noe 
lavere enn tidligere rapportert (Hanche-Olsen et al. 2008). En mulig forklaring er at alle 
hestene på gårdene ble undersøkt og at det ble fanget opp kasus med svært milde symptomer 
som eier ellers kunne ha oversett. Funnene i studien underbygger tidligere observasjoner om 
at verken alder, kjønn, bruk, genetikk eller infeksjon er sannsynlige årsaker. 

De norske gårdene som ble inkludert i studien var i en radius på 10 mil rundt Oslo, men det 
ble rapportert om mistenkte kasus fra alle deler av landet. Utbredelsen stemmer godt med 
tidligere rapporter, og det er fortsatt vanskelig å se en årsakssammenheng med det høye 
antallet i Norge kontra nabolandene. Klimaforskjeller kan ikke forklare denne fordelingen og 
det ble heller ikke avdekket vesentlige forskjeller i hesteholdet i Norge og Sverige.  

 

Oppdatering 2010-2012 

I 2010 ble det rapportert om AEP kasus på 5 steder i Norge, i 2011 3-4 steder. I 2012 ble det 
meldt om AEP på minst 47 ulike staller i Norge, minst 100 hester viste symptomer og ca 23 
ble avlivet. Stallene var fordelt på 11 forskjellige fylker. Så vidt vites har det ikke vært 
tilfeller i Sverige, men muligens i Finland. Ettersom det ikke fins en offentlig 
rapporteringsordning er tallene noe usikre og basert på data innsamlet av Siv Hanche-Olsen. 
De kliniske funnene er som regel svært karakteristiske på AEP hester, det er derfor lite 
sannsynlig at antallet er overestimert. Også dette året har så godt som alle rapportert om 
fôring med ensilert grovfôr. Det store antallet kasus 2012 tyder på at sykdommen er mer 
aktuell enn noensinne. 
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Veien videre 

Grovfôrets eventuelle part i etiologien rundt AEP er fortsatt ikke klarlagt, men den siste 
studien har heller ikke minsket mistanken. Negative funn vil ikke utelukke fôret som årsak 
ettersom utfordringene med å finne et eventuelt toksin i grovfôret er mange. Både variasjonen 
i alvorlighetsgrad og at ikke alle hester blir syke tyder på at en eventuell toksisk faktor er 
ujevnt fordelt, foreløpig vet man heller ikke når den eventuelt har vært fortært. Et stort antall 
prøver over lang tid kan øke sjansen for å få representative prøver, som igjen kan screenes for 
et bredt mikrobielt innhold. Finansieringen er ennå ikke på plass for full gjennomføring av et 
slikt prosjekt, men noen prøver er samlet inn. 

På obduksjon har det ikke blitt gjort makroskopiske funn som kan forklare sykdommen, 
derimot viste innledende histopatologiske undersøkelser degenerasjon av nervefibrer i de 
perifere nervene (Hanche-Olsen et al. 2008).  Ett kasus gjennomgikk en omfattende 
histopatologisk, immunhistokjemisk og elektronmikroskopisk undersøkelse (Hahn et al. 
2008). Her ble det påvist demyeliniserende, mild inflammatorisk perifer nevropati med 
inklusjoner i de schwanske cellene. Det er samlet et omfattende nervemateriale fra hester 
avlivet på grunn av AEP. Innledende undersøkelser er gjort av nevropatolog Professor Kaspar 
Matiasek. Videre undersøkelser av dette materialet er planlagt utført snarlig og man håper at 
funn her kan peke på en patogenese. 

Konklusjon 

AEP er en sykdom som har et stort dyrevernsaspekt ettersom hester vil være syke i måneder. 
For mange vil det være svært stressende å ikke kunne bevege seg fritt ettersom de er fluktdyr. 
I ca 1/3 av tilfellene fører også sykdommen til avlivning. Ensilert grovfôr er mistenkt som 
årsak, men foreløpig har dette verken kunne bekreftes eller avkreftes. Det er derfor ikke mulig 
å gi klare råd om hvordan sykdommen kan unngås, noe som skaper stor frustrasjon både hos 
heste-eiere og fôrprodusenter. Det er ingenting som tyder på at sykdommen er på retur, tvert 
imot. Videre forskning for å klargjøre etiologi og patogenes ved AEP er derfor høyst relevant. 
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