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•

Nøjsomme heste – hvorfor og hvordan?
Insulinresistens og EMS
Foderstand, huldskore og spækkam
Forfangenhed – danske data
Praktisk fodring af islandske heste
Grovfoder og græs
Slankekure

Min baggrund
• Født og opvokset på Island
• Hestedyrlæge siden 1992
• Etablering og medejer af
hesteklinikken ”Hestedoktoren” fra 2007
• Opstart af hjælpeprojekt for heste/ponyer i Thailand
og Cambodia siden 2003
• Speciel interesse for fodring / sygdomme
• Forskning i mavesår og forfangenhed

Moderne heste under
unaturlige forhold
• Unaturligt foder

Hvad er hesten for et dyr?
Hesten er et steppedyr lavet til at spise græs, urter,
kviste, blade og andet fiberholdigt materiale
Nedarvet behov for at spise / tygge
i mindst 16-18 timer i døgnet

– Findelt foder
– Sukker / Stivelsesholdigt foder

• Store måltider
– Nedsat tyggefunktion
– Nedsat fordøjelse

• Mange timer på stald
– Nedsat motion
– Stress
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Hestens Mave-Tarmkanal
Mavesår

Kolik Forstoppelse

Spiserørsforstoppelse

Diarré
Allergier
Nyreslag
Vækstproblemer

Adfærdsproblemer

Forfangenhed

Energibehov forskelligt raceforskelle!
Normalvægt 450 kg

Normalvægt 450 kg

EnergiBehov: 85 MJ/dag

EnergiBehov: 40 MJ/dag

Størrelsen ikke
afgørende

Hvad er en nøjsom hest?

Nøjsomme hestes energibehov
Lavere energibehov per kilo kropsvægt
=> Islændere bliver fejlernærede!

• Nøjsomme heste har stofskiftet til fælles
• Findes ”heste” med ponymål der fungerer og
ligner små fuldblodsheste
• Nøjsomme heste udviklet til at overleve i et
barsk og næringsfattigt miljø
• Optimal udnyttelse af foderet
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Fejlernæring hos Islændere
•

Islændere har det samme behov
for essentielle aminosyrer, mineraler og vitaminer
som andre heste pr. kilo kropsvægt
• Fleste foderblandinger lavet til
fuldblodsheste/varmblodsheste
=>
1. Korrekt foderstand men alvorlig underdosering af
vitaminer og mineraler
2. Behov for næringsstoffer opfyldt – overvægt!

Begge dele en alvorlig sundhedsrisiko

Hvorfor er Islændere anderledes?

1. Øget tyggefunktion
Ponyer tilpasset et klima med
sparsom plantevækst og
planter med højt træstofindhold
 Forøget trang til at tygge på foderet
Nedsat partikelstørrelse giver øget udnyttelsesgrad
1 kg hø:
Fuldblodshest tygger 4.200 gange
Shetlandspony tygger 15.800 gange

2. Mere effektiv fordøjelse
• Heste: fordøjelsessystet 12-15% af kropsvægt
• Ponyer: fordøjelsessystemet 20% af kropsvægt
• Heste: Muskelmasse 52% af kropsvægt
• Ponyer: Muskelmasse 42% af kropsvægt
 Bedre fordøjelse og optagelse af næringsstoffer
 Vedligeholde en mindre energikrævende krop

3. God isoleringsevne
• Overlevelse i koldt klima
krævet god isoleringsSelektion for tyk vinterpels

har
evne

• Ponyer med tyk vinterpels bruger mindre energi i
den kolde årstid på at holde varmen
• Nedsat behov for kalorier om vinteren i forhold til
heste
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God isoleringsevne

4. Andet stofskiftemønster
• Udbud af næringsstoffer i hårdført klima er meget
svingende
• Overskud af energi i løbet af sommeren
omdannes til fedtdepoter – energireserve og
isolering
• Islændere er “bedre” til at danne fedt!
• Skyldes en nedsat følsomhed overfor Insulin!
(Insulinresistens = IR)
• Islændere har medfødt tendens til IR med øget
risiko for overvægt og forfangenhed

Hvad er Insulin-Resistens?
• Optagelse af sukker fra blod og ind i celler
kræver insulin
• Insulin er en ”nøgle der åbner døren”
• ”Grus” i nøglehullet bevirker at nøglen ikke
passer så godt
• Optagelsen af sukker bliver dårligere
=> Produktionen af insulin stiger
=> => => Blodsukker stiger voldsomt

IR = et livstils-problem!
• IR var en overlevelsesfaktor
for
ponyer
• Tog på om sommeren – tabte sig om vinteren
• Ikke længere acceptabelt at heste taber sig….
• Overvægten forøges fra år til år
• Det som før var en beskyttelse er nu en
alvorlig trussel

Den onde cirkel ved IR
Cortisol => øget IR

Nedsat appetitregulering =
øget fedme

Nedsat
sukkeroptagelse =
øget produktion af fedt

Ophobet fedt i
muskelceller =
forværret IR

Produktion af ”aktivt”
fedtvæv = cortisol, leptin,
adiponectin

IR fører til
sygdomme
• Ikke alle islændere bliver syge
• Ikke alle fede islændere bliver syge!
• Hos nogle tager den normale Insulin Resistens
overhånd og fører til en stofskiftesygdom
• EMS = Equine Metabolic Syndrome
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Humant Metabolisk syndrom
• Stor viden omkring livsstil, overvægt,
motion, genetik og risikoen for at udvikle
sukkersyge og hjerte karsygdomme

Equine Metabolic Syndrome
• Mange ligheder mellem risikofaktorer hos
heste og mennesker
• Forfangenhed = hjerte-kar-sygdomme

Forfangenhed – en hovsygdom

Forfangenhed
•
•
•
•
•

Livstruende sygdom
Smertefuld lidelse
“Betændelsestilstand” I hovene
Ødelæggelse af hovens indre struktur
Resulterer i kroniske forandringer og
invaliderer hesten

Forfangenhed –
Synlige forandringer

•
•
•

”Betændelsestilstand” inde i hoven
Lamellerne i hoven ødelægges
Hovbenet løsnes og drejer

Hvad betyder forfangenhed?
Forekomst:
– 13,1% blandt 1140 heste (UK 2000)
– 18% blandt 915 heste over 15 år (UK 2012)
• I Sverige (360.000 heste) bliver 15 heste forfangne
hver eneste dag
• 2 heste aflives dagligt pga forfangenhed
• Dansk undersøgelse: 30% var døde inden for de
første 12 måneder efter at diagnosen blev stillet
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Inflammatorisk laminitis

Hvorfor bliver hesten forfangen?
• Tidligere opfattelse:
Heste bliver forfangne når de kommer på
græs!!!
• Ny opfattelse:
– Inflammatorisk: akut forædning i græs eller
korn - eller ved sygdom
– Endokrin (hormonel): EMS (Insulinresistens)
og Cushing (PPID)

Fejlgæring i stortarm
Gr+ bakt Gr- bakt
Fald i pH – sur tarm!
Frigørelse af endotoxin

Stivelse

Byg, havre,
Majs, hvede,
kløver

Overdosis

Fruktan
og sukker

Græs

1.
2.
3.
4.

Utæt Stortarm
Endotoxin optagelse
Ændret blodcirkulation
Ødelæggelse af lameller
Forfangenhed

Endokrin /hormonel laminitis

EMS:
Fedme og
IR

Højt insulinniveau
Nedsat appetitregulering
Små mængder sukker udløser:
Høj Insulin produktion

IR og Insulin

Hvor mange forfangenheder skyldes
EMS eller Cushing?
• 36 forfangenheder (Karikoski et al 2011)
– 31% Cushing
– 58% EMS
– 11% ingen hormonelle forstyrrelser

89% Endokrin
forfangenhed

• 40 forfangenheder (Donaldson et al 2004)

PPID:
Overproduktion
af ACTH

1.
2.
3.
4.

Inflammation i blodkar
Ændret blodtryk
Nedsat cirkulation
Ødelæggelse af lameller

– 70% Cushing
– 23% EMS
– 7% ikke testet

93% Endokrin
forfangenhed

• 109 forfangenheder (Luthersson – ikke publiseret)
– 93% havde flere risikofaktorer for EMS/PPID
– 7% havde en inflammatorisk hændelse

Forfangenhed

Insulin forårsager forfangenhed
Induction of Laminitis by prolonged hyperinsulinaemia in clinically normal ponies. Asplin
et al 2007

5 behandlede ponier

4 kontrol ponier

Behandling med insulin og glukose over
flere timer

Kun behandling med saltvand

Insulin konc i blod: 1036 mU/l
blodsukker: 5,2 mmol/l

Insulinkoncentration i blod: 15 mU/l
blodsukker: 5,2 mmol/l

5/5 blev forfangne i løbet af 48 timer

0/4 blev forfangne

Forebyggelse af høj Insulinproduktion er
nøglen til forebyggelse af forfangenhed

Insulin respons på foder hos
7 normale og 5 forfangne ponyer
Sammenlignet effekt af
insulinproduktion efter
fodring med sukkerholdigt
måltid
Forfangne ponyer viste en
voldsomt forøget
insulinproduktion efter
optagelse af sukker

Borer et al 2012
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Undersøgelse af overvægtsparametre :
laminitis
• 74 og 57 ponyer (Welsh og Dartmore) undersøgt i marts 2006 og
2007
• Undersøgt for: BCS, CNS, gjordmål, halsmål, højde, insulin,
glucose, leptin, cortisol, ACTH m.m.
• Udvikling af klinisk laminitis i de efterfølgende 3 måneder
• Følgende parametre var egnede til at estimere risiko for laminitis
– BCS ≥ 7
– CNS ≥ 4
NC/højde >0,71
– Insulin >30 mU/mL

•
•
•
•
•
•
•
•

Risikofaktorer for forfangenhed
baseret på en lang række
undersøgelser

Alder
Race
Køn
Årstid
Træning
Fedme
Fold/græs
Cushing

Insulinproduktion

Kan vi gøre noget?

Carter et al 2009

Forebyggelse af forfangenhed
= udpege individer med høj risiko
1.
2.
3.
4.

Foderstand – huldscore (BCS)
• Skala fra 1-9 (Henneke et al. 1983)
• Vurdering af fedtdepoter 6 forskellige steder:
Hals, manke, ryg, halerod, skuldre, ribben
• Forskellige racer deponerer fedt forskelligt
• BCS ≥ 7: Kraftigt forøget risiko for EMS og forfangenhed

Vurdering af huldscore
Vurdering af spækkam
Måling af insulin
Måling af ACTH (Cushing)

(Carter et al 2009)

• Nødvendig for at planlægge fodring: slankekur ved BCS ≥ 6

=> Forebyggende foranstaltninger til heste i
risikogruppen

Spækkam på halsen (CNS)
Forholdet:
hals/ højde
Omfanget af halsen (målt midt på) i
cm
/ højden ved manken i cm
>0,65= Spækkam
>0,71= stor risiko for EMS

CNS ≥ 3: kraftigt forøget risiko for
EMS og forfangenhed
Carter et al 2009

Carter et al 2009
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Måling af insulin
• Måling af fasteinsulin (efter mindst 10 timers faste): >
26 mU/l = EMS
Usikker og mange falsk negative
• Måling af insulinrespons:
10 timers faste, 0,2 ml/kg af glukosesirup og
insulinmåling 60-90 min
> 81mU/l = EMS
mere præcis –
færre falsk negative

Cushing - PPID

Cushing – PPID
Hvad er det?
• Nedbrydning af den normale hormonproduktion i
hypofysen (hjernen)
• Hæmmende signaler svigter og produktionen af
ACTH og derved cortisol stiger
• Medfører en lang række symptomer men
forfangenhed er den mest alvorlige
• Ofte ses ingen symptomer før hesten er forfangen!

Hvor udbredt er Cushing?
• 21-27% af heste over 15 har Cushing
% Heste positive for Cushing

…
100
80
60
40
20
0
<10y

Cushing og forfangenhed
• 67% af Cushingheste har normal fasteinsulin men
unormalt respons på sukker
=> meget høj insulinproduktion => forfangenhed
• Små foderændringer udløser forfangenhed
• Desuden påvirkning af høj dosis cortisol, inflammation
og nedsat immunforsvar

10-15 y

15-20y

20-25y

25-30y

>30y

Hvordan stilles diagnosen?
• Blodprøve ACTH, pålidelig og nem
• Frem til april 2014 – gratis via Boehringer
• Tydeligst svar om efteråret – størst forskel på raske og
”syge”
• Cushingheste med højt insulinniveau – dårligst prognose

Behandling
• Cushing kan behandles medicinsk – Pergolid
• normalisere ACTH og stofskifte
• Kontrol blodprøver for at vurdere effekt og dosis
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Linus, 24 år, forfangen, Cushing
og dårlige tænder

Dansk forfangenheds projekt
(2010-2011)
Luthersson,N., Mannfalk, M., Harris, P., Parkin, T. – unpublished data)

• Case Control study:
111 forfangne(akutte + kroniske): 81 kontroller
• Informationer fra dyrlæger og ejere
• Opfølgning af de forfangne heste over 12 måneder – tilbagefald,
fodring, opstaldning, fold, smed, ridning, aflivning
Forskellen på de to grupper
• Forfangne: 60% BCS ≥7
Kontroller: 33% BCS ≥7
• Forfangne: 35% CNS ≥4 Kontroller: 6% CNS ≥4
4 måneder senere, medicin, tandbehandling og først og
fremmest ændret fodring

Resultater af studie

Risikofaktorer for forfangenhed

I løbet af de første 12 måneder blev 30% af de forfangne heste
aflivet, og 30% I løbet af den første måned
71% af de overlevende vendte tilbage til mindst samme niveau som
tidligere
29% af de overlevende kom I mere arbejde end tidligere

Case-control study:
Ændringer af græs (2 uger):
Frodigt græs:
CB pony (andre racer):
CNS 3 (sammenl. m. 0,1,2):
CNS 4, 5 (sammenl. m. 0,1,2):

OR 13,5
OR 6,8
OR 4
OR 3,3
OR 26,8

Ingen sammenhæng mellem sværhedsgrad og overlevelse

Case control study – akut forfangenhed
Ændringer i græs (2 uger):
Frodigt græs:
CB pony (andre racer):

OR 40,5
OR 19,3
OR 18,4

Betydelig forskel på årstid og overlevelse –
Forfangenhed om vinteren havde en markant dårligere prognose

De 8 Fodringregler

Hvad har islænderen så
behov for?

1. Behov for fordøjeligt grovfoder –
min 1,5 kg/100 kg hest (i tørstof)
= 7 kg wrap til en 400 kg hest (84% tørstof)
2. Dækket ind med protein, vitaminer, mineral
3. Max 1 g stivelse/kg hest/dag
4. Undgå overskud af kalorier til nøjsomme heste
5. Ekstra kalorier i form af olie eller fordøjelige fibre
6. Tilskud af salt / elektrolytter hver dag
7. Max 1,0 kg/måltid (kraftfoder + lucerne)
8. Foder fordeles på flere måltider (grovfoder og tilskud)
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Grovfoder - Græs

Grovfoderanalyse – sukker!

1. Det vigtigste foder til den
islandske hest
2. Bidrager med fordøjelige fibre
kalorier, protein og mineraler
3. Nøjsomme heste kan ikke få
efter ædelyst
4. Græs bidrager også med
kalorier om vinteren – indtil der er frost og sne
5. Formindsk mængden af wrap/hø når heste går på
græs (se på foderstand)
6. Max 6 timer på jord/sandfold uden stråfoder

Sukker og fruktan
i græs
• Græssets indhold af sukker
og fruktan svinger meget
• årstid, temperatur, sol, vand

• Sukker produceres ved sollys
• Sukker forbruges når planten vokser (>6-8°C)
• Fruktan ophobes når planten ikke vokser mens sukker
stadig produceres (>2-3°C)
• Højt fruktan ved lave temperaturer
• Højt fruktan ved udvokset og vissent græs
• Højt fruktan lige efter slæt (ingen vækst)

Hvad laver islænderen?

EMS heste og græs
• Græs er ikke farligt for alle heste
• Indgræsning med omtanke (3-4 uger)
• EMS heste reagerer meget kraftig på
øget sukker og fruktanindhold
• Lavfruktan græsblanding ikke en
forsikring
Ved EMS og Cushing:
• Brug hø hele året og udearealer uden
græs:
Små nedgnavede folde
Jord eller sandfolde

Vurdering af nuværende fodring

• Grovfoder – mængde og kvalitet
– Min 1,5 kg/100 kg hest (tørstof)
= 1,8 kg (84%) tørstof
– Sukkerindhold?
– Energiindhold
• Stivelse – beregn indhold
– MAX 1 g stivelse/kg/dag
– MAX 0,4 g stivelse/kg/måltid
– MAX 0,4 g stivelse/kg/dag
– MAX 0,15 g stivelse/kg/måltid

Generelle retningslinier for
islændere
Ved EMS, Cushing og
forfangenhed
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Hvor meget stivelse får min hest?

Hvad er stivelse?
• Energi i korn
– Havre 40%
– Byg 50%
– Majs 60%

• Har positiv indflydelse på hurtig præstation
(væddeløb, military, spring?)
• Har negativ indflydelse på sundhed (mavesæk,
stortarm, stofskifte, muskelfunktion)
• Finde den optimale balance (til en islænder)

Foderplan dagligt (2 måltider)
6 kg wrap
1,5 kg Pony/islænder (34,8%)

49 MJ/dag

– MAX 1 g stivelse / kg hest / dag
– MAX 0,5 g stivelse / kg hest / måltid

Hvor meget stivelse får min hest?
Foderplan dagligt (2 måltider)
6 kg wrap
0,4 kg Equsana Super Plus (9 %)
0,6 kg Lucerne
2 dl olie

49 MJ/dag

Stivelse dagligt
Wrap: 0 g/dag
Equsana: 36 g
Lucerne: 0
Olie: 0
Total: 36 g/dag
For en 350 kg hest
= 0,1 g/dag
= 0,05 g/måltid

Stivelse dagligt
Wrap: 0 g/dag
Pony Islænder: 522 g
Total: 522 g/dag
For en 350 kg hest
= 1,5 g/dag
= 0,75 g/måltid

Islænderens behov
Bedre foderderudnyttelse i forhold til heste
fodring baseres på huld, CNS, evt. diagnose,
alder og arbejde
• Energibehov 50-75 %? Arbejdsmængde?
• Proteinbehov 70-100 %? Arbejdsmængde?
• Vigtige Aminosyrer
(lysin, metionin)
100 % pr. kilo
• Mineraler
kropsvægt
• Vitaminer

Fodring af føl/unghest (< 3 år)
Vækst: Højere energibehov – højere behov for næringsstoffer
Grovfoder 1,5-2 kg/100 kg
Dække vitamin/mineral/proteinbehov til vækst
Suregrow: 200 g/100 kg
Equsana Super Plus: 200 g/100 kg
Regulator Complete: 100 g/100 kg
Eller vitamin/mineralblanding plus
Soyaskrå 100-150 g/100 kg eller
Lucerne 250-300 g/100 kg

Diagnosen er stillet – hvad så?
•
•
•
•
•

Medicinsk behandling?
Boksro ved forfangenhed
Sygebeslag
Træning
Korrekt fodring

Hvis den er for tynd kan der suppleres med mere lucerne, roepiller eller
olie
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Baggrund for korrekt fodring
ved EMS og Cushing
1. Undgå blodsukkerstigning og øget insulinproduktion
2. Korrekt foderstand: BCS of 4-5/9
–
–

Overvægtige heste på slankekur
Undervægtige heste skal have korrekt men kalorieholdigt
foder

3. Tilstrækkelige mængder af protein og aminosyrer –
mangel modvirker slankekure
4. Sørge for vitaminer og mineraler: immunforsvar, hove,
pels, sundhed generelt

Slankekur, hvordan?

Forfangenhed – fodring
1. Fjern hesten fra græs
2. Blød boks – IKKE halm
3. Hø (tør wrap): (1,0) - 1,5 – (2) kg/100 kg hest (tørstof)
–
–
–

Tørstof > 75%
Sukker < 10% DM
DE < 10 MJ/kg DM – lav energi, sent høstet, højt træstof

4. Koncenteret tilskudsfoder: ”Forage balancer”
–
–
–

Sukker + stivelse <15%
Lav energi < 10-11 MJ/kg
Højt indhold af næringsstoffer (Vit, min, protein + lysin)
Lav dosering: < 200 g / 100 kg hest/ dag

5. Eventuelt tilskud af kalorier: roepiller og/eller olie
6. Eventuelt tilskud af antioxidanter (QLC) og/eller vitamin E

Slankekur - grovfoder
• Grovfoder (helst hø):
1-1,25% af anslået normalvægt pr dag
• Analyse af grovfoder ønskes
– Sukkerindhold <10%, energiindhold <0,5 FE/kg
– Udvanding af hø kan reducere sukkerindhold op til 40%: starttemp 50 grader og
i 16 timer

• Supplement af halm: 0,25-0,5% af vægt pr dag
• Hø + halm blandes, sættes i hønet
(små huller eller dobbelt = 22 min/kg)
• Gives i 4 daglige portioner

Slow Feeder
systemer
• Øge tidsforbrug med grovfoder
• Hønet med små huller – fungerer for
de fleste heste
• Øget tidsforbrug for foderindtag:
fra 3,9 til 8,8 timer pr dag
• Markant nedsat stressadfærd i
forbindelse med fodring (stereotypi i
form af vævning, krybbebidning og
boksvandring)

Slankekur - næringsstoffer
• Koncentreret tilskudsfoder (mineraler plus
protein) med meget lavt energiindhold:
– Suregrow (120 g/100 kg hest)
– Equsana Super Plus (150 g/100 kg hest)
– Regulator Complete (70 g/100 kg hest)

• Eller mineralblanding tilsat soyaskrå (50 g/100 kg hest)
• Salt (fodersalt i foder).

Hallam et al. 2012
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Foderplan - eksempel
• Islænder nuværende vægt 475 kg
• Forventet normalvægt ca 400 kg
–
–
–
–

Hø
Halm
Mineraler
Soyaskrå

5 kg/dag
1 kg/dag
100 g/dag
200 g/dag

– Grovfoder fordelt på 4 måltider dagligt
– 70% af energibehov, 85% protein, vitamin/mineral 100%

Virker det?

Motion af EMS hest
• Øget vægttab, øget følsomhed for insulin og
opbygning af muskler (øget kalorieforbrug)
• Introduceres gradvist og afhængig af hestens
tilstand (forfangenhed)
• Høj intensitet i kort tid = øget forbrænding,
forbedret stofskifte
• Motion 1-2 x dagligt
• Svømning = høj intensitet uden belastning af hove

Tak for opmærksomheden

• Vejning, ugentlig – mest præcist
• Måling af vægt, ugentlig (vægtmålebånd)
• Måling af bugomfang (cm), ugentlig (abdominalt fedt
formindskes først)
• Huldscore (BCS) ikke egnet
- ingen ændring i score på trods af vægttab på 10-12%
• Måling af Insulin – Falder ved vægttab, men ikke med
motion alene
Dugdale et al. 2010, Carter et al. 2010

nanna@hestedoktoren.dk
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