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Hälta är hästens största hälsopro-
blem. Korrekt och pålitlig hältdia-
gnostik är grunden för att adekvat
behandling ska kunna ges. Visuell
bedömning av rörelseasymmetrier
vid låggradig hälta har visats mycket
svår och veterinärer är ofta t o m
oense om vilket ben hästen är halt
på. Författarna har därför med
hjälp av objektiv rörelseanalys
undersökt hur hästars hälta varierar
mellan vänster och höger sida mel-
lan olika steg och hur variationen
förändras när hältgraden ökar.

INLEDNING
Standardmetoden för bedömning av
hälta är idag en visuell rörelsekontroll av
hästen utförd av veterinär, vilken har
visat sig vara svår. Keegan och med -
arbetare (8) visade att samstämmigheten
mellan veterinärer som bedömde lind -
riga hältor (<1,5 grad på American Asso-
ciation of Equine Practitioners (AAEP)
femgradiga skala) endast var 66 procent
för frambenshälta och 58 procent för
bakbenshälta. Det finns också studier
som har visat att hastigheten som hästen
springer i påverkar hur en hälta bedöms
(20) och att det mänskliga ögat har svårt
att uppfatta lindriga rörelseasymmetrier
i högre hastigheter (11). En annan stu-
die visade att veterinärens bedömning
påverkades av om de kände till att en
anestesi hade lagts eller inte (1).

Vid subjektiv gradering av hälta
används olika skalor. I Sverige används
som standard en sexgradig skala där noll

grader markerar en ohalt häst och där
den fem grader halta hästen inte belastar
det halta benet. I USA används den
femgradiga AAEP-skalan där man i de
olika graderingarna väger in i vilka 
situationer som hältan syns. Fuller och
medarbetare (5) kom i en studie 2006
fram till att en numrerad gradering av
hälta ofta stämde bra överens när samma
veterinär bedömde hästen upprepade
gånger, men att samstämmigheten mel-
lan veterinärerna var låg vad gäller gra-
dering. 

Enligt Ross och medarbetare (19)
bedöms en frambenshälta bäst genom
att observera huvudets rörelse där hästen
nickar ned mer med huvudet när det
friska benet belastas. Han beskriver
också att man vid bedömning av bak-
benshälta kan observera bäckenets rörelse
och att korset då sjunker ned mer när
det friska bakbenet belastas.

Objektiv rörelseanalys
Nu kan hältor mätas objektivt genom
att symmetrin i hästens rörelsemönster
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FIGUR 1. En symmetrisk (översta bilden) och asymmetrisk (nedersta bilden) sinuskurva som
representerar huvudet eller bäckenrörelsen under en stegcykel hos en ohalt respektive en
halt häst.
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registreras när den travar (4, 9, 12). När
hästen travar rör sig huvudet och korset
upp och ned två gånger per stegcykel,
vilket hos den ohalta hästen ger upphov
till en symmetrisk sinuskurva (Figur 1).
Huvudet och korset når sina högsta posi-
 tioner i svävningsfasen och sina lägsta
positioner mitt i belastningsfasen för
varje diagonalt benpar. Buchner och
medarbetare (3) visade i sina studier på
1990-talet att den nedåtgående vertikala
huvudrörelsen minskade när det halta
frambenet belastades och detta gav 
upphov till en asymmetrisk sinuskurva
(Figur 1). Flera studier har visat att den
vertikala skillnaden mellan de två lägsta
positionerna av huvudet (HDmin) och
av bäckenets mittpunkt mellan tubera
sacrale (PDmin) är bra variabler för
objektiv mätning av fram- respektive
bakbenshälta (2, 3, 4, 7, 9, 12, 13) och
att de samstämmer bra med minskad
belastning av det halta benet. Utförligare
förklaringar av HDmin och PDmin 
ges under ”Material och metoder, Data-
analys”.

De olika skalorna som används idag
för gradering av hälta anger inte om 
graderingen står för ett medelvärde av

samtliga steg eller om det mest halta ste-
get ska motsvara graderingen av hältan.
Klinisk erfarenhet talar för att graden av
hälta kan variera mellan olika steg och
till och med växla mellan höger och
vänster sida, men detta finns inte veten-
skapligt beskrivet. Inte heller finns det
beskrivet om variationen påverkas vid
stigande grad av hälta. Denna kunskap
är viktig för att göra bedömningen av
framför allt låggradiga hältor och avläs-
ning efter diagnostiska anestesier mer
pålitliga.

Målet med denna studie är att under-
söka om en asymmetrisk rörelse varierar
från höger till vänster ben mellan steg-
cyklerna när en häst travar rakt fram och
om variationen i så fall påverkas av den
totala graden av asymmetri. Vi har valt
att analysera mindiff, dvs skillnaden i
lägsta position, för huvudets (HDmin)
och bäckenets position (PDmin) efter-
som det i tidigare studier har visat sig
vara säkra parametrar för analys av even-
tuell fram- respektive bakbenshälta. Vår
hypotes är att ju större asymmetrin är,
desto mer konstant höger- eller vänster-
sidig kommer den att vara, dvs ju haltare
hästen är desto större andel av stegen

kommer att indikera hälta på samma
ben. 

MATERIAL OCH METODER
Datainsamling
Universitetsdjursjukhusets (UDS) Häst-
klinik har ett höghastighetskamerasys-
tem för rörelseanalys som används vid
hältutredningar av hästar och i samband
med forskningsprojekt vid SLU. Data
från 270 hästar som registrerats under
perioden 2014–2017 och där djurägaren
godkänt användningen av data in klude-
rades i studien. Besöksorsaken till klini-
ken var hältutredning, 223 hästar, hälso -
undersökning, 23 hästar eller att hästen
ingick i ett forskningsprojekt, 22 hästar.
Ytterligare två hästar ingick i studien och
blev registrerade i samband med ett åter-
besök efter att ha behandlats för en sep-
tisk artrit. Av registrerade hästar var 152
valacker, 105 ston och 13 hingstar. Häs-
tarnas ålder varierade från två till 27 år,
medelålder 10,7 år. 201 hästar var av
rid hästtyp, 27 islandshästar, 30 av ponny-
ras och 12 hästar var travare. Rörelse-
analysen gjordes med hjälp av 12 hög-
hastighetskameror, av märket Oqus
400a, monterade i klinikens löpargång.

➤
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FIGUR 2. Häst försedd med markörer på huvud, manke och bäcken. Bild från företaget Qualisys.
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En standardiserad uppsättning av totalt
nio sfäriska, 25 mm i diameter, ljusre-
flekterande markörer placerades enligt
Figur 2 på huvudet (3 stycken), över
manken (3 stycken) och på bäckenets
tuber sacrale, samt vardera tuber coxae.
Markörerna sattes fast på hästen med
dubbelhäftande tejp. Data från mankens
markörer inkluderades inte i denna 
studie. Kamerorna filmade markörernas
rörelse med 200 Hz dvs 200 bilder per
sekund. Samtliga hästar travades i löpar-
gången på ett asfaltunderlag. Antalet
steg per registrering varierade då hästarna
travade olika antal gånger fram och till-
baka i löpargången.

Dataanalys
För varje registrering av hästens rörelse-
mönster analyserades de tredimensio -
nella koordinaterna för varje markör i
mjukvarusystemet Qualisys Track Mana-
ger och exporterades till MATLAB
(MathWorks), för analys. Data från
markörerna på hästarnas huvud och
bäcken filtrerades och delades upp i
stegcykler enligt metod beskriven av
Pfau och medarbetare (14). För varje
stegcykel beräknades värdet för skillna-
den mellan huvudets två lägsta positio-
ner (HDmin) och skillnaden mellan
bäckenets två lägsta positioner (PDmin).
Negativa värden för HDmin och
PDmin indikerade en vänstersidig
asymmetri, dvs en asymmetri som upp-

kommer på grund av att huvud respek-
tive bäcken sjunker ner mindre när 
vänster sidas ben är i belastning, medan
positiva värden indikerade en högersidig
asymmetri. Antalet vänster- eller höger -
asymmetriska stegcykler beräknades.
Dessutom beräknades procentuella an -
delen för den sida (vänster eller höger)
som hade störst antal asymmetriska steg-
cykler, dvs flest asymmetriska steg per
registrering. För varje registrering beräk-
nades också medelvärde, median och
standardavvikelse för HDmin samt
PDmin för alla steg.

Statistik
Deskriptiv statistiskanalys av processade
data gjordes i mjukvaran R-Studioc (ver-
sion 0.99.491). Inga data exkluderades
manuellt från ursprungsdata men en -
skilda extremvärden (enskilda steg), som
låg utanför intervallet ±1,96 gånger

standardavvikelsen från medelvärdet eli-
minerades. För varje rörelseanalys beräk-
nades medelvärde och standardavvikelse
för HDmin samt PDmin. Mätningarna
delades in i sex olika asymmetrikatego -
rier fördelade över jämna intervaller från
lägsta till högsta värde (Tabell 1).  

RESULTAT
Totalt inkluderades 270 hästar och bara
den första registreringen för varje häst
och besök inkluderades. Registreringar
utförda efter böjprov eller anestesier
exkluderades. Dessutom exkluderades
registreringar som innehöll färre än 16
stegcykler. Kvar blev då 227 hästar och 
7 900 stegcykler. Några av hästarna som
inkluderades blev även registrerade i
samband med återbesök och även dessa
registreringar är inkluderade, vilket gör
att antalet registreringar är 312, dvs fler
än antalet hästar. ➤
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Tabell 1. GRÄNSVÄRDEN FÖR DE ASYMMETRIKATEGORIER SOM ANVÄNDES I STUDIEN. MÄTNINGARNA

KATEGORISERADES EFTER ASYMMETRIGRAD UTIFRÅN MEDELVÄRDET FÖR ALLA STEG FÖR DE ANVÄNDA

VARIABLERNA HDMIN OCH PDMIN.

HDmin PDmin

Asymmetrigrad 0 ≤5 mm ≤4 mm
Asymmetrigrad 1 >5 mm & ≤9 mm >4 mm & ≤6 mm
Asymmetrigrad 2 >9 mm & ≤13 mm >6 mm & ≤8 mm
Asymmetrigrad 3 >13 mm & ≤18 mm >8 mm & ≤11 mm
Asymmetrigrad 4 >18 mm & ≤22 mm >11 mm & ≤14 mm
Asymmetrigrad 5 >22 mm >14 mm

Tabell 2. VÄRDET FÖR PDMIN RESPEKTIVE HDMIN FÖR VARJE ASYMMETRIGRAD SETT TILL TOTALA ANTALET STEG, MEN ÄVEN VÄRDET FÖR DEN SIDA SOM HADE FLEST

RESPEKTIVE LÄGST ANTAL ASYMMETRISKA STEGCYKLER. I TABELLEN KALLAS DESSA FÖR DEN MEST ASYMMETRISKA SIDAN RESPEKTIVE MINST ASYMMETRISKA SIDAN.
TABELLEN VISAR OCKSÅ ANDELEN STEG FÖR DEN MINST RESPEKTIVE MEST ASYMMETRISKA SIDAN I VARJE ASYMMETRIGRAD SAMT FÖRDELNINGEN AV HÄSTAR, REGISTRE -
RINGAR OCH STEGCYKLER ÖVER ASYMMETRIGRADERNA. INOM PARENTES ANGES STANDARDAVVIKELSEN. I TABELLEN BLIR TOTALA ANTALET HÄSTAR 280 OCH INTE 227 
SOM ÄR DET TOTALA ANTALET INKLUDERADE HÄSTAR. DETTA BEROR PÅ ATT NÅGRA AV HÄSTARNA ÄR REGISTRERADE VID FLERA BESÖK OCH DÄRFÖR KAN SAMMA HÄST

HA HAMNAT I OLIKA ASYMMETRIGRADER. MEDELVÄRDET FÖR DEN MINST ASYMMETRISKA SIDAN LIGGER STABILT LIKA FÖR ALLA KATEGORIER. OBSERVERA DOCK ATT

VÄRDET FÖR DEN MINST ASYMMETRISKA SIDAN FÖR PDMIN I ASYMMETRIGRAD 5 AVVIKER FRÅN DE ANDRA.

Asymmetrigrad 0 1 2 3 4 5

PDmin (mm) Medelvärde av alla steg 2,0 (1,1) 4,9 (0,6) 6,9 (0,6) 9,3 (0,8) 12,0 (1,0) 22,5 (8,2)

Medelvärde mest asymmetriska sidan 5,6 (1,5) 7,0 (1,0) 8,7 (1,4) 10,2 (1,0) 12,4 (1,0) 22,7 (8,1)

Medelvärde minst asymmetriska sidan 4,3 (1,9) 4,0 (2,2) 4,7 (3,7) 3,5 (2,6) 3,5 (4,6) 7,6 (8,8)

HDmin (mm) Medelvärde av alla steg 2,6 (1,7) 7,1 (1,2) 11,0 (1,2) 15,3 (1,3) 19,9 (1,1) 32,1 (9,6)

Medelvärde mest asymmetriska sidan 16,4 (5,8) 18,4 (5,4) 20,0 (5,3) 22,0 (4,8) 27,7 (6,7) 37,7 (9,7)

Medelvärde minst asymmetriska sidan 14,8 (7,2) 12,8 (5,7) 12,4 (6,5) 9,0 (4,6) 11,5 (7,4) 11,8 (11,3)

Andel steg (%) Mest asymmetriska sidan 58,0 (6,2) 65,0 (7,1) 73,8 (6,9) 80,6 (10,3) 82,5 (9,7) 90,8 (9,1)

Mest symmetriska sidan 42,0 (6,2) 35,0 (7,1) 26,2 (6,9) 19,4 (10,3) 17,5 (9,7) 9,1 (9,1)

Antal hästar 110 54 33 40 24 19

Antal registreringar 132 61 33 42 24 20

Antal stegcykler 3 362 1 542 853 1 068 605 470
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Av hästarna som registrerades i sam-
band med hältutredning visade sig 223
(83 %) vara kliniskt halta vid subjektiv
bedömning. Fyra (17 %) av hästarna som
kom för hälsoundersökning bedömdes
också vara kliniskt halta. För de som
registrerades i samband med forsknings-
projekt finns inte den informationen
tillgänglig. 

Totalt 110 hästar (39 %), 132 (42 %)
registreringar och 3 362 (43 %) stegcyk-
ler var av asymmetrigrad 0. En lägre an -
del hästar (n=43), registreringar (n=44)
och stegcykler (n=1 075) låg i de högre
asymmetrigraderna 4 och 5 (Tabell 2).

Vid analys av PDmin blev fördel -
ningen av vänster- respektive höger asym-
metriska steg jämn i de lägre graderna av
asymmetri (Figur 3). Medianvärdet för
andelen vänster- respektive högerasym-
metriska steg i asymmetrigrad 0 var 63
procent. Det betyder att en häst som var
asymmetrisk vänster bak (PDmin väns-
ter) i 63 procent av stegen, var i 37 pro-
cent av stegen asymmetrisk höger bak
(PDmin höger). Vid asymmetrigrad 5
indikerade samtliga steg (100 %) samma
ben. För asymmetrigrad 0 är medianen
för fördelningen höger- respektive väns-
terasymmetriska steg 63 procent och 
i 50 procent av stegen är fördelningen
mellan 57 och 72 procent. Lägsta an -
delen höger- respektive vänster asym -
metriska steg är 50 procent och högsta
85 procent. 

Vid analys av HDmin (Figur 4) ökade
andelen asymmetriska steg för en sida
med stigande asymmetrigrad. Vid asym-
metrigrad 0 var medianen för andelen
asymmetriska steg på höger eller vänster
sida 57 procent, medan den för asym-
metrigrad 5 var 94 procent. Dvs häs -
tarna var mer ensidigt asymmetriska på
vänster eller höger sida med stigande
asymmetrigrad. I 50 procent av registre-
ringarna i asymmetrigrad 0 är andelen
höger- eller vänstersidig asymmetri 
mellan 53 och 62 procent. Högsta värdet
för andelen vänster- eller högerasym-
metriska steg är 70 procent och lägsta
värdet 50 procent. Resultaten visar
också att även i asymmetrigrad 5 finns
en spridning mellan 88 procent och 97
procent andel höger- eller vänsterasym-
metriska steg och att medianvärdet för
andelen höger- eller vänsterasymmetriska
steg är 94 procent.

DISKUSSION
Resultatet visar att hästar med en låg
grad av asymmetri ofta varierar mellan
att vara asymmetriska på höger respek -
tive vänster ben mellan olika stegcykler.
Både analys av PDmin och HDmin
visar att hästarna blir mer konsekvent
höger- eller vänsterasymmetriska vid 
stigande grad av asymmetri.

Graden av asymmetri i studie-
populationen
Ross (18) definierar hälta som ”ett kli-
niskt tecken – en manifestation av sym-
tom, som uppstår på grund av inflam-
mation, inkluderat smärta och mekanisk
dysfunktion, som resulterar i ett för -
ändrat rörelsemönster”. Majoriteten av
hästarna (227 av 270) i denna studie
bedömdes vara kliniskt halta vid den
subjektiva hältbedömning utförd av 
klinikveterinären. Hur den subjektiva
graderingen av hältan samstämde med

den objektivt mätta rörelseasymmetrin
har vi inte undersökt och därför används
ordet asymmetri istället för hälta. Vi vet
idag att objektiva mätsystem fångar upp
rörelsestörningar på fungerande hästar
och vi vet inte om de alltid är förknip-
pade med smärta och klinisk hälta (17).
Trots att de flesta registreringarna i
materialet till denna studie visar väldigt
låggradiga asymmetrier så har de flesta
av dessa hästar subjektivt bedömts vara
kliniskt halta. Bristen på hästar med
höggradiga rörelseasymmetrier i mate-
rialet kan bero på att dessa selekterats
bort då det inte finns en stor nytta av en
objektiv rörelseanalys för att identifiera
en hälta. Inga gränsvärden för vilken
grad av asymmetri som motsvarar kli-
nisk hälta har ännu tagits fram för det
använda systemet, men i studier där
man använt sensorbaserade Lameness
Locator, anges >6 mm asymmetri för
framben (HDmin) och >3 mm asym-

➤
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FIGUR 3. Bäckenets rörelse (PDmin). Y-axeln anger andelen steg som indikerar den mest
asymmetriska sidan (vänster eller höger sida). Midjan på boxen visar medianen och boxens
storlek visar spridningen. Boxen motsvarar 50 procent av de uppmätta PDmin-värdena 
och det nedre och övre lodräta sträcket motsvarar den lägsta respektive högsta andelen 
i varje asymmetrigrad. X-axeln visar de olika asymmetrigraderna enligt Tabell 1. De röda
prickarna representerar registrerade extremvärden.
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metri för bakben (PDmin) som gräns-
värden för en rörelseasymmetri som
visuellt kan uppfattas som en hälta (17).

Studiens styrkor och begränsningar
I denna studie placerades markörerna på
hästens huvud och kors och värden för
skillnaden mellan huvudets respektive
bäckenets lägsta position (mindiff )
beräknades eftersom tidigare studier har
visat att registrering av dessa anatomiska
hållpunkters position ger pålitliga resul-
tat vid objektiv rörelseanalys med av -
seende på hälta (2, 3, 4, 7, 9, 12, 13).
Andra beskrivna mått för objektiv hält-
utvärdering har inte undersökts.

Resultaten visar att sambandet mellan
variationen från vänster till höger sida
och asymmetrigrad, vid registrering av
huvudets rörelse, inte är lika tydligt som
vid registrering av bäckenets rörelse. Det
kan förklaras av att huvudet har en större
rörelsefrihet än bäckenet och huvudets
position påverkas av flera yttre faktorer,
t ex att hästen höjer huvudet för att titta
på något eller kastar med huvudet. Där-
för kan sannolikt aldrig andelen höger-

eller vänsterasymmetriska steg bli 100
procent vid analys av HDmin. Keegan
och medarbetare (7) gjorde en studie
2001 där lindrig frambenshälta induce-
rades på hästar som sedan travade på ett
rullband och en kinematisk analys av
huvudets rörelse gjordes. Studien visade
att avvikande värden på grund av andra
rörelser än den vertikala rörelsen som är
relaterad till stegcykeln behövde filtreras
bort för att analysen skulle bli korrekt.

I denna studie har endast deskriptiv
statistik använts. För att kunna dra slut-
satser kring andra hästar än just de som
ingår i studiematerialet och därmed 
stärka det vetenskapliga värdet av studien,
kunde andra statistiska test ha använts 
t ex en logistisk regressionsanalys.

Hastighetens påverkan
Hästarna travade inte i ett förutbestämt
tempo vid registreringarna och hastighe-
ten inom registreringen kan ha varierat
något i samband med start, vändning
och avslutning. Vi har inte analyserat
hur travhastigheten påverkar stegvaria-
tionen. Många tidigare studier har visat

att resultaten av både objektiva och sub-
jektiva bedömningar av hästar i rörelse
kan påverkas av hastigheten. Till exem-
pel visade Peham och medarbetare (16),
i en studie där man lät 16 hästar med
varierande grad av hälta trava i tre olika
hastigheter, att hästar som graderades
som måttligt halta visade en ökad grad
av asymmetri ju snabbare de travade. I
en studie av Starke och medarbetare
(20) studerades hur hastigheten påver-
kade hästarnas rörelse både med objektiv
rörelseanalys och med subjektiv bedöm-
ning. I studien såg man tydligt att när
hastigheten ökade bedömdes hältgraden
som lägre vid den subjektiva bedöm-
ningen. Vid de objektiva registreringarna
sågs ingen signifikant skillnad i graden
av asymmetri vid de olika hastigheterna.
Då ska dock beaktas att man i dessa 
studier inte har tagit hänsyn till propor -
tionen halta steg för höger- respektive
vänster sida, vilket resultatet i denna 
studie talar för att man borde göra.
Enligt studien av Peham och medarbe -
tare (15) från 1998, får man säkrare
resultat vid objektiv rörelseanalys om
man låter hästarna trava i det tempo
som de väljer själva. 

Kompensatoriska rörelsemönster
och flerbenshälta 
I denna studie togs inte hänsyn till om
hästarna var asymmetriska på både
fram- och bakben och om det kan ha
påverkat resultaten med tanke på de
kompensatoriska rörelsemönster som
beskrivs i flera studier (10, 21). Det togs
heller inte hänsyn till om hästarna var
bilateralt halta, något som skulle kunna
påverka både graden av asymmetri och
fördelningen mellan benen. En utökad
studie där man även studerar detta
behövs eftersom det skulle ge oss ytter -
ligare information kring hur hästars
rörelseasymmetrier varierar och hur detta
påverkar den kliniska bedömningen.

Borde veterinärer bedöma hältor
annorlunda?
Den stora variation vi funnit i rörelse -
asymmetri hos låggradigt asymmetriska
hästar kan sannolikt förklara den låga
samstämmighet som påvisats mellan
veterinärer som bedömer låggradiga häl-
tor. Keegan och medarbetare (8) visade 
i en studie där man lät veterinärer be - ➤
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FIGUR 4. Huvudets rörelse (HDmin). Y-axeln anger andelen registrerade steg för den mest
asymmetriska sidan (vänster eller höger sida). Midjan på boxen visar medianen och boxens
storlek visar spridningen. X-axeln visar data uppdelade per asymmetrigrad enligt Tabell 1.
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döma halta hästar subjektivt, att över-
ensstämmelsen gick från 61,9 procent
när hästarna var <1,5 grad halta till 93,1
procent när hästarna var >1,5 grad halta.
Orsaken till det kan kanske vara att den
låggradiga hältan varierar mellan höger
och vänster sida mellan stegen och att de
som bedömer hästen medvetet eller
omedvetet baserar sin bedömning på
vissa steg. Idag vid subjektiv hältbedöm-
ning beskriver vi hältan utifrån olika 
former av graderingsskalor. Dessa skalor
beskriver dock inte om hältan varierar i
grad från steg till steg eller om den t o m
skiftar ben mellan stegcyklerna. Kanske
är det just den bristen som gör att både
Fuller (5) och Keegan (6) kommer fram
till att samstämmigheten är låg mellan
bedömande veterinärer.

Framtiden
Med de analyser som det använda hög-
hastighetskamerasystemet ger finns en
möjlighet att gå in och titta på varje steg
(Figur 5). Kanske kommer vi i framti-
den inte att gradera hältor i grader på ett
ben utan istället att beskriva hur hältan
varierar, utifrån subjektiva bedömningar
och precisa rörelseanalyser från olika
kinematiska system.

Det vore intressant att i framtiden
studera i vilken grad bilaterala hältor på -

verkar variationen av höger- respektive
vänsterasymmetriska steg. Blir hästarna
mer tydligt asymmetriska på det kontra-
laterala benet när orsaken till asymme-
trin på det andra benet har bedövats
bort? Man vill gärna tro det, men vet vi
det? Och vad är det som skiljer hästarna
i den högsta asymmetrigraden där an -
delen vänster- eller högerasymmetriska
steg är nära 100 procent från dem som
ligger i de lägre graderna av asymmetri?
Har hästarna som är mer konstant halta
på samma ben mer ont än de som hela
tiden skiftar ben? Säger proportionen av
variation mellan vänster och höger sida
något om hästens asymmetriska rörelse
är orsakad av ortopedisk smärta? Man
vill gärna tro att en häst som har en
asymmetrisk rörelse på grund av smärta
är mer konsekvent asymmetrisk på en
sida. Har en låggradigt asymmetrisk häst,
men med liten variation mellan vänster
och höger sida, mer ont än en häst som
hamnar i de högre asymmetrigraderna
men med en variation nära 50 procent
mellan höger och vänster sida? Och slut-
ligen, studier visar att det finns hästar
som är konstant låggradigt asymmetriska
(17). Vilken betydelse har de asymme-
trierna för hästarna? Måste det finnas en
ortopedisk patologi bakom och kommer
den att ha någon betydelse för hästen i

framtiden? Kanske informationen om
variationen i framtiden kan hjälpa oss
att urskilja vissa typer av ortopediska
tillstånd.

I den här studien har vi endast klassat
hästens asymmetri utifrån medelvärdet
på asymmetrins magnitud, men kanske
vi i framtiden, när vi med objektiva
rörelseanalyssystem bedömer kliniska
hältor, även kommer att utgå från sprid-
ningen av värdena. För att asymmetrin
ska klassas som en klinisk hälta måste
inte bara magnitudens medelvärde vara
högt utan även spridningen låg, vilket
till viss del redan görs när man använder
det sensorbaserade rörelseanalyssystemet
Lameness Locator. Genom framtida stu-
dier kommer vi kanske också att bättre
kunna uttala oss om vilken effekt våra
anestesier har genom att titta på både
magnituden av asymmetrin och propor-
tionen asymmetriska steg mellan vänster
och höger sida. 

Resultaten i studier visar att vi har en
stor variation mellan stegen när hästarna
travar och att behovet är stort av objek-
tiv rörelseanalys i det kliniska arbetet,
samt att dagens hältgraderingsskalor 
bör förändras. Det finns all anledning
att arbeta för korrekta, samstämmiga
och sensitiva bedömningar vid kliniska
hältutredningar eftersom ortopediska
sjukdomar är mycket vanliga i hästpo-
pulationen och innebär både ett onödigt
lidande för hästarna och stora ekono-
miska förluster.

SUMMARY
The lame horse – inter-stride varia-
tion of lameness and how it changes
with increasing lameness degree
Lameness is a major health concern for
horses worldwide. Several studies have
shown that agreement between veterina-
rians when evaluating mild lameness
subjectively is low. Therefore, increased
knowledge regarding factors influencing
movement symmetry is imperative.
How lameness varies between strides is
not well described and the different cli-
nical lameness scales do not mention
how to consider any such variation. The
aim of this study was to investigate 
the inter-stride variation of asymmetry
in horses trotting on a straight line and
how it changes with increasing asym-
metry. 

➤
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FIGUR 5. Ljusreflekterande markörer. Med de analyser som höghastighetskamerasystemet
ger finns en möjlighet att gå in och titta på varje steg. Kanske kommer vi i framtiden inte
att gradera hältor i grader på ett ben utan istället att beskriva hur hältan varierar.

FO
TO

: J
O

H
A

N
BE

C
K
-F

RI
IS

SVT 11 2017 Fi:Layout 1  17-10-14  15.13  Sida 20



S V E N S K  V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R  11 • 2017 21

In total 270 horses, 1 976 trials and
34 713 strides were included in the
study. 83 per cent of the horses were 
presented to the equine clinic due to
lameness and the remaining horses
underwent a normal health check or
participated in a research project. The
horses were registered with a high-speed
camera system while trotting on a 
straight line. By tracking the position of
reflective markers on the head and pelvis
vertical movement symmetry para meters
were calculated for each stride. From these
values, the proportion of right- and left
asymmetric strides were calcu lated. 

The results show that the proportion
of right and left asymmetries are relati-
vely equal in low grade asymmetry and
that when the degree of asymmetry
increases the horses also get more consis-
tently left- or right asymmetric. In low
grade lameness, a surprisingly high pro-
portion of strides indicate the contra -
lateral limb. This result offers a possible
explanation to the poor agreement 
between veterinarians in visual assess-
ment of low grade lameness. Clinical
scoring of lameness should maybe be
performed using scales that incorporate
inter-stride variability as a factor. Objec-
tive gait analysis has the potential to
further our understanding of the com -
plexity of lameness and its variation.
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