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rer som är svåra att mäta. Det faktum 
att man ändå funnit arvbarhet gör 
det möjligt att selektera mot OC. Att 
välja en hingst fri från OC är dock 
ingen garanti för att få ett friskt föl då 
man funnit OC hos föl efter OC-fria 
hingstar. 

Sammanfattning
För att knyta ihop det hela kan man säga 
att OC i bakknän är ärftligt och går att 
selektera mot även om arvbarheten är låg. 

Förekomsten av OC i bakknän kan 
vara över fem procent hos svenska 
travhästar och risken finns att före-
komsten ökar om hingstar med OC 
börjar användas mer frekvent i aveln. 

Kopplat till sämre prestationer
Att studera OC i just bakknän är 
intressant då man redan vet att OC 
i has och kotor finns hos travhästar. 
Däremot har man varit osäker gällande 
bakknäna. Nu vet vi med all säkerhet 
att det finns och att det kan finnas hos 
över fem procent av de varmblodiga 
travhästarna. 

Det som gör OC i bakknän så rele-
vant är att det nästan alltid är för-
knippad med sämre prestationer till 
skillnad från OC i andra leder.

Möjligt att selektera
Arvbarheten för OC är olika i olika 
leder och för bakknä ligger den runt 
0,05 enligt studier på varmblodiga 
ridhästar, vilket är lägre än i andra 
leder. 

Anledningen kan vara att det är 
svårt att ta bra bilder på just knäle-
den och att de därför riskerar att bli 
felbedömda. En annan anledning till 
den låga arvbarheten i just knäleden 
kan vara att utveckling av OC där till 
stor del påverkas av olika miljöfakto-

id OC förbenas inte till-
växtbrosket som det ska 
utan ett tjockare brosk-
lager än normalt bildas. 

Ibland spricker brosket sönder och 
lossnar vilket kallas för osteochondros 
dissecans (OCD). Sjukdomen uppstår 
bara hos yngre individer men upptäcks 
kanske inte förrän senare när hästen 
sätts i träning. En del OC som uppstår 
i tidig ålder kan dock läka av sig själv 
innan hästen vuxit klart.

Sällsynt men allvarligt
De flesta forskare är överens om att OC, 
oavsett led, till viss del är ärftligt men 
det är lite oklart vilka andra faktorer som 
orsakar utvecklandet av sjukdomen. 

En hög tillväxthastighet och slutlig 
mankhöjd innebär sannolikt en ökad 
risk för att utveckla OS i någon led. 
Det har också visat sig att olika raser är 
olika utsatta. 

Varmblodiga travhästar verkar 
mindre utsatta för OC i bakknän än 
ridhästar och galoppörer men när det 
väl uppstår är det ofta allvarligt.

Osteochondros i bakknän är ärftligt och går att selektera mot, även om arvbarheten är låg.
Det konstateras i en litteraturstudie utförd på uppdrag av Svensk Travsport. 

Osteochondros 
i bakknän
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Då avelsvärderingssystemet för 
varmblodiga travare ändrades 
2010 inkluderades röntgen av 
bakknän. Det ledde till upptäckt 
av osteochondros (OC) hos 
några hingstar. Studien utfördes 
främst i syfte att kartlägga före-
komst och arvbarhet av OS.
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Så utfördes studien:
De offentliga omdömena av hingstar 
avelsvärderade 2010, och de som fick 
anmärkningar vid röntgen av bak-
knäna, ligger till grund för studien. 
Bland annat har vetenskaplig littera-
tur om OC i bakknän hos andra raser 
använts vid sammanställningen.  


