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HALTHEDSUNDERSØGELSE, HVORFOR OG HVORDAN?
Formålet med en halthedsundersøgelse er, at fastslå hvor og hvorfor hesten er halt.
Da hesten ikke selv kan fortælle, hvor den har ondt, kan det være vanskeligt at finde
ud af og derfor kan undersøgelserne være ret omfattende, selvom det er vort
speciale.
For at kunne behandle og rådgive korrekt, er det vigtigt, at vi finder ud af præcis,
hvad din hest fejler (korrekt diagnose).

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN?
Til brug ved undersøgelsen har dyrlægen brug for oplysninger - også kaldet
anamnese. En, der kender hesten godt, skal beskrive, hvor længe hesten har været
halt, hvordan det begyndte, om det opstod pludseligt, hvornår halter hesten mest, om
hesten har været halt tidligere, om den tidligere er behandlet for haltheden, osv.
UNDERSØGELSE I RO
Hestens bygning, benstilling og hove vurderes. Der ses efter unormale hævelser,
indhulninger osv. Benene mærkes igennem for ømhed, varme, hævelse og puls.
UNDERSØGELSE I BEVÆGELSE
Hesten mønstres på fast bund. Ofte er det også nødvendigt, at longere hesten på fast
og/eller blød bund. Hvis haltheden er mest udtalt under arbejde kan det kræve, at
dyrlægen ser hesten blive redet, for at haltheden kommer frem.
BØJEPRØVE
Bøjeprøve er maksimal sammenbøjning af alle hestens led eller enkelte led alene.
Formålet med bøjeprøven er at finde ud af, om hesten er øm i eller omkring et led. Da
ledlidelser er meget hyppige hos heste, foretages der altid bøjeprøver. En rask hest vil
ikke blive halt efter en bøjeprøve, men en hest med problemer i eller omkring et led,
vil halte umiddelbart efter en sammenbøjning af leddet. Det skyldes en ømhed, efter
at leddet har været bøjet helt sammen.
Bøjeprøve udføres på et ben af gangen efterfulgt af mønstring og vurdering af
halthedsgraden.

BEDØVELSER
For at finde frem til præcis hvor haltheden er lokaliseret, lægges ofte lokalbedøvelser.
Det vil sige, at dyrlægen sprøjter bedøvende medicin ind i et led eller ind omkring
nerverne, hvorved dele af benet bedøves. Hvis for eksempel hoven bedøves, og
hesten ved den efterfølgende mønstring stadig er halt, kan man konkludere, at
sygdommen ikke sidder i hoven. Der lægges så bedøvelse højere oppe på benet, osv.
På denne måde er man sikker på, at finde frem til hvor sygdommen sidder. Det er tit
nødvendigt med flere bedøvelser, og det kan vise sig, at hesten er halt på mere end
et ben.
Når hesten, efter bedøvelse af ét specielt område, ikke er halt mere, vil det ofte
kræve yderlige undersøgelser, for at finde den helt korrekte diagnose. Det kan være:
• Røntgenundersøgelse: Røntgenbilleder viser, om der er forandringer i eller på
hestens knogler.
• Ultralydsscanning: Scanning kan vise forandringer i sener, muskler, ledbånd m.m.
KONKLUSION
Efter de nødvendige undersøgelser, vil dyrlægen efter al sandsynlighed stå med en
diagnose. Der laves nu en behandlingsplan. Behandlingen kan for eksempel bestå i, at
der sprøjtes medicin i et led og at hestens træning ændres. Det kan også være
nødvendigt at ændre fodring, beskæring eller beslag. I nogle tilfælde kræver det
operation, at helbrede hesten.
Det kan godt tage mere end én dag, at gennemføre en halthedsundersøgelse. Det
skyldes, at hesten har behov for hvileperioder mellem undersøgelserne, og at nogle
behandlinger ikke kan laves samme dag, som lokalbedøvelserne.
Er der noget du er i tvivl om, er du selvfølgelig velkommen til at ringe og spørge os.
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