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et finns inga mirakelkurer 
för att läka sen- och gaffel-
bandsskador.Någon form av 

behandling i kombination med trä-
ningsprogram och uppföljning med 
ultraljud är idag den gängse metoden. 
Catarina Fischerström använder både 
preparat och kirurgiska metoder i 
behandlingen av sen-och gaffelbands-
skador beroende på hur skadan ser ut 
och var den sitter.

Gaffelbandsskador är vanliga på 
travhästarna framför allt bak. Många 
gaffelbandsskador behandlas på 
samma sätt som en senskada, men 
vissa skador kräver operativa ingrepp 
för att läka bra. Det handlar till exem-
pel om kroniska gaffelbandstendiniter.

– Kroniska skador är besvärliga 
eftersom de ofta går upp igen gång 
på gång och ger svullnader och små 
blödningar. För varje gång en skada går 
upp försämras prognosen.

I sådana fall kan Catarina Fischer-
ström välja att stilettera för att stimu-
lera nybildningen av blodkärl och att 
få en ökad blodcirkulation. I andra fall 
görs en klyvning. Allt för att under-
lätta avläkningen av skadan.

Bildar nya senceller
Senskador är vanligast fram på trav-
hästar. Efter det akuta stadiet vid en 
senskada och där senan saknar täthet 
(syns som svarta hål eller mörka par-
tier vid en ultraljudsundersökning) 
använder Catarina Fischerström pre-
paratet Acell. Acell injiceras i de hål-

rum som uppstår av blödningar och 
när fibrerna i senan förstörs. Preparatet 
måste läggas på rätt ställe och fördelas 
i flera doser i det skadade området. 

Injektionerna sker under ultraljuds-
guidning. Sedan drar preparatet till sig 
stamceller som i sin tur omvandlas till 
den typ av celler man vill ha på det 
aktuella stället:

– I det här fallet injiceras ämnet i 
senor och då bildas nya senfibrer. 

Behandlingen kan kombineras med 
kirurgi, där ytliga böjsenans  förstärk-
ningsband skärs av för att förlänga/
avlasta ytliga böjsenan. Vid höga 
gaffelbandsskador kombineras ofta 
injektion med A-cell och kirurgisk 

klyvning av en stram fascia (hinna) för 
att ge plats åt gaffelbandet och öka 
genomblödningen.

Finare läkning
Tillverkaren hävdar att behandlingen 
med Acell förkortar läkningstiden.

– Vad jag kan säga efter att ha 
använt medlet i ett par års tid är att 
det har bättre effekt än många andra 
metoder och att slutresultatet blir 
finare. Skadan läker utan lika mycket 
ärrvävnad som vid andra behand-
lingsmetoder. Sedan är det viktigt att 
hästen ändå får den tid som krävs. 
En sådan här skada tar ändå lång tid 
att läka och det går inte att korta 

Inga genvägar
Senskador tar tid

Senskada i akutskedet
Vid en sen- eller gaffelbandsskada är det viktigt att kyla skadan upprepade 
gånger under två-tre dagar. Sedan bandageras skadan med exempelvis ett 
zinkaband för att skapa ett mottryck och begränsa svullnaden.
I ett akut skede kan veterinären ge något antiinflammatoriskt preparat som 
till exempel kortison som allmänbehandling.

I jobbet på ATG Hästklinik 
på Bergsåker tillhör sen- och 
gaffelbandsskador vardagen för 
veterinär Catarina Fischerström.
– De flesta sådana skador tar 
lång tid att läka och det gäller 
att inte tappa tålamodet och 
dra igång träningen för tidigt.

D

Det finns inga mirakelkurer när det gäller sen- och gaffelbandsskador: 
– De flesta sådana skador tar lång tid att läka och det gäller att inte dra igång 
träningen för tidigt, säger veterinär Catharina Fischerström. Foto: Lena Karlsson
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ner tiden så mycket, säger Catarina 
Fischerström. Naturligtvis är läknings-
tiden beroende av hur omfattande 
skadan var från början.

Successivt ökad belastning
Den medicinska behandlingen måste 
också följas av ett rehabiliteringspro-
gram med motion under kontrollerade 
former och en successivt ökad belast-
ning. Det för att stärka de nybildade 
senfibrerna och vänja dem vid belast-
ning. Hur läkningen fortlöper övervakas 
med regelbundna ultraljudskontroller.

– Uppföljningen är väldigt viktig. 

för att veta hur hårt man tränar. Att 
använda pulsmätare kan vara ett sätt, 
säger Jonas Tornell.

Ultraljud nödvändigt
En senskada innebär att fibrerna i 
senan har överbelastats och i bästa fall 
blir det en varning, i sämsta fall kan 
det gå så illa att senan nästan går av. 
Men det händer också att senan går av. 

Ultraljudet används för att hitta och 
diagnosticera skador. 

– Ultraljudet är viktigt för att kunna 
ställa rätt diagnos och se exakt var 
skadan sitter för att kunna placera 
preparaten på rätt ställe.

Jonas Tornell har använt Acell under 
ett par års tid och anser att preparatet 
visat sig ge mycket snabbare läkning:

– Jag har studerat det på tio hästar 
och övervakat läkningen med ultraljud 
och sett att läkningstiden halverats i de 
fallen. Jag har också kunnat konstatera 
att hästarna också hållit för tävling.

Nya preparat och tekniker
Ortokin är ett preparat som ursprung-
ligen togs fram för behandling av led-
inflammationer men det har även prö-
vats på senskador. Ur blod från hästen 
framställs ett koncentrat av kropps-
egna antiinflammatoriska celler och 
Jonas Tornell har provat preparatet i  
forskningssyfte. 

– Nu inriktar sig forskarna på att 
förbättra metoden för att kunna ta ut 
exakt de celler som behövs för att få 

en specifik och snabbare läkning av 
till exempel en senskada, säger Jonas 
Tornell.

Genteknik i framtiden
Den modernaste metoden idag är 
dock behandling med preparat av rena 
stamceller. Det forskas även kring gen-
terapi men det är ännu långt kvar inom 
området, liksom till ett rimligt pris.

– Hade jag haft möjlighet idag att 
använda till exempelvis stamcells-
behandling hade jag säkert valt den 
metoden. Men metoden är ännu inte 
kommersiellt tillgänglig.

Genteknik och stamceller

Fakta Acell
Preparatet har tagits fram på humansidan för 
att stimulera läkning av stora sår, till exem-
pel brännskador. Används då som ett stort 
plåster. Framställs av urinblåsor från svin. I 
pulverform kan preparatet blandas ut och 
injiceras i exempelvis en skadad sena eller 
gaffelband. Preparatet innehåller hyaluronsy-
ra (som också finns naturligt i hästens kropp), 
protein och kroppsegna antiinflammatoriska 
ämnen. Acell drar till sig stamsceller från 
benmärg och blod och omvandlas till den 
vävnad som behövs där det injicerats.

En häst som haft en sen- eller gaf-
felbandsskada är vanligtvis inte längre 
lika hållbar. 

Ofta orsakas sen- och gaffelbands-
skador av överansträngning eller 
banunderlag. Men skadorna kan också 
ha andra orsaker:

– Sen- och gaffelbandsskador kan 
vara sekundära skador som är resultat 
av ren överbelastning. Grundorsaken 
kan vara en hälta i ett annat ben. Där-
för bör man hältundersöka hela hästen 
när den blivit tillräckligt frisk för att 
klara en undersökning, säger Catarina 
Fischerström.

Stamcellsbehandling och 
genterapi kan vara framtidens 
metoder att förbättra läkningen 
av sen- och gaffelbandsskador.

onas Tornell driver veterinär-
klinik i skånska Spannarp. Dit 
kommer många topphästar 
både från trav- och ridsporten 

för att behandlas för olika problem.
I sitt arbete har han sett de flesta 

typer av sen- och gaffelbandsskador. 
Inte minst under tiden som veterinär 
för svenska landslaget i fälttävlan 
åren 1997-2002. Senskador är inte 
ovanliga inom galoppen och fälttäv-
lan där hästarna belastats hårt under 
tävlingsmomenten. Framför allt i 
fälttävlan är påfrestningen på hästarna 
hög i terrängritten, som är långvarig 
och mycket ansträngande. Det gör 
hästarna trötta i muskulaturen. Och 
en trött häst drabbas lättare av skador.

Travhästar drabbas däremot 
många gånger av senskador under 
träning. Orsaken är ofta ett för 
mjukt eller annat opassande under-
lag. Inte sällan händer det i sam-
band med nya träningsmetoder som 
träning i djupsandbana. Då det kan 
vara svårt att veta hur trött hästen 
egentligen är. 

– Det är viktigt hur hästen tränas. 
Används ett okonventionellt tränings-
sätt är det viktigt att hitta en metod 

J

Veterinär Jonas Tornell. Foto: Mia Törnberg
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Veterinär Palle Brink, klinik-
chef vid ATG Hästkliniken på 
Jägersro, har använt benmärgs-
transplantation (BMT) vid 
behandling av sen- och gaffel-
bandsskador sedan 2002. Hans 
erfarenhet är att metoden ger 
en förbättrad men inte direkt 
snabbare läkning. 

Metoden att transplantera benmärg 
till en skadad sena började användas i 
USA på 1990-talet. 

Genom att suga ut benmärg från 
hästens bröstben fås en röd, tjock-
flytande vätska som bland annat 
innehåller stamceller, växthormoner 
och fibrin (protein). Vätskan injice-
ras i senans skadade delar med hjälp 
av kanyler.

En forskningsstudie i USA genom-
förd av dr Douglas Herthel har visat 
att en skadad sena läkte mer stabilt 
hos hästarna som behandlats med 
BMT än skadorna på hästarna i 
kontrollgruppen som behandlades på 
konventionellt sätt.

Palle Brink gör idag transplantatio-
nen på stående häst. Men i ungefär 
en tredjedel av fallen görs den med 
hästen i narkos. Är det en trav- eller 
galopphäst som skadat den ytliga 
böjsenan gör Palle Brink oftast ett 
kirurgiskt ingrepp genom artroskopi 
i förstärkningsbandet till den ytliga 
böjsenan.

– Det har visat sig förbättra 
prognosen för att komma tillbaka i 
full tävlingskondition men en sådan 
operation kan inte göras stående.

Hästen sövs och läggs också om den 
inte förväntas kunna stå fullständigt 
stilla under operationen på grund av 
ålder, beteende eller andra orsaker.

– Själva placeringen av kanylerna i 
centrum av skadan kräver millime-
terprecision. Dessutom borras den 
sylvassa benmärgskanylen in i bröst-
kotpelaren cirka en-två centimeter 
från hjärtat. Därför kan en orolig häst 
äventyra resultatet och göra operatio-
nen riskfylld.

Måste jobba snabbt
Själva operationen tar cirka 45 minu-
ter. Under hela operationen utnytt-
jas ultraljudet, först för att lokalisera 
lämpligt ställe att gå in i bröstbenet, 
sedan för att lokalisera skadorna i 
senan exakt och att sätta kanylerna. 
Vanligtvis använder Palle Brink 6-10 

Transplantation av benmärg 
ger bättre läkning

SSenskador

Idag gör Palle Brink ofta benmärgstransplantationer på stående häst men momentet att suga 
ut benmärgen ur bröstbenet med en sylvass kanyl någon centimeter från hjärtat kan vara 
riskfyllt varför vissa hästar ändå sövs och läggs.

Text och foto:

Lena Karlsson
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kanyler som han sätter in i den ska-
dade senan i förväg och som benmär-
gen sedan ska fördelas mellan. 30 
milliliter benmärg tas från bröstbenet 
och tumregeln är att 2 milliliter ben-
märg fördelas per kanyl.

– Man måste jobba snabbt när man 
väl sugit ut benmärgen eftersom den 
börjar koagulera efter 3-5 minuter och 
blir trögflytande, säger Palle Brink.

Efter ingreppet bandageras det 
behandlade benet medan ingångshå-
let vid bröstbenet inte kräver någon 
ytterligare åtgärd.

– Det här är ett relativt billigt 
ingrepp; 6 500 kronor inklusive 
moms. Hästen kan gå hem samma 
dag och förutom rehabiliteringspro-
gram och uppföljning av läkningen 
med ultraljud behövs ingen eftervård, 
säger Palle Brink.

Går inte snabbare
Hans erfarenhet är att sen- och gaf-
felbandsskador, som behandlats med 
benmärgstransplantat, får en förbätt-
rad läkning. Klinisk forskning visar 
att produktionen av elastiskt collagen 
(senfiber-protein) blir bättre och bil-
dandet av oelastisk fibrös vävnad blir 
mindre. Därför blir läkningen bättre 
rent kvalitetsmässigt och den ska-
dade senan ofta mindre svullen med 
behandling med BMT.

– Men läkningen går inte snab-
bare. Jag håller fast vid att konvale-
scenstiden blir densamma som vid 
konventionell behandling med minst 
3-4 månader för full styrka av senan. 
Men hästen kan snabbare komma 
igång med skritträning och annan 
mindre krävande träning, varför 
hästen inte förlorar så mycket i styrka 
och kondition. Därför är min upp-
fattning att BMT är den bästa, mest 
realistiska och ekonomiska behand-
lingsmetoden som finns idag.

Optimalt i framtiden
Han följer noggrant upp alla sina 
patienter men menar att det tar tid, 
kanske år, att få en uppfattning om 
prognosen på lite längre sikt. Han 
menar också att metoden inte passar 
alla typer av skador:

– När det är en central fiberspräng-
ning med en blödning har man god 
nytta av den här tekniken. Men jag 
använder den mer sällan vid en kro-
nisk, diffus inflammation. Då är det 
svårare att sätta injektionerna precis 
rätt och effekten av behandlingen ser 
också ut att vara kraftigt nedsatt vid 
kroniska fall.

Vad eller vilket ämne i ben-
märgen som gör att läkningen blir 
bättre är ännu inte klarlagt. San-
nolikt bidrar också injektionerna till 
att stimulera läkningen genom ökad 
blodcirkulation. 

– Den optimala behandlingen i 
framtiden tror jag blir en kombina-
tion av benmärgstransplantat och 
renodlade stamceller, säger Palle 
Brink.

Fotnot: Palle Brink är Europaspecialist i 
hästkirurgi (Diplomat in European College 
of Veterinarian Surgeons) och har specialist-
kompetens i hästens sjukdomar.
 

Omkring 30 milliliter benmärg tas från kotbenet och fördelas sedan i olika sprutor för att injiceras i 
skada. När benmärgen tagits måste kirurgen jobba snabbt - efter bara ett par minuter börjar benmär-
gen koagulera och bli trögflytande.

Benmärgen injiceras i senan genom kanyler som satts in 
i förväg och kan justeras med hjälp av ultraljudsbilden 
under ingreppet för att benmärgen ska komma exakt rätt 
i förhållande till skadan.

Transplantation av benmärg 
ger bättre läkning




