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* När man pratar konditionsträning används ofta begreppet
VO2max. Detta är ett mått på den maximala mängden syre som
kroppen kan ta upp och utnyttja mätt i liter/min.
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Friska luftvägar
hos travhästar
H

ästen är på ett fantastiskt sätt utvecklad för
att vara en naturlig atlet
och vi som är engagerade
inom travsport hyllar
detta genom vår sport. Men precis som
den mytologiska krigaren Akilles, har
varje stark atlet en svag punkt. Enligt
undersökningar anses travhästens akilleshäl för maximal prestation vara dess
luftvägar. Eftersom hästen har så stor
muskelmassa jämfört med dess kroppsstorlek och utsätts för stora fysiologiska
krav under lopp, har den ett stort behov
av upptag av tillräcklig mängd syre och
samtidig upprensning av koldioxid.
Det behov tangerar ibland gränsen för respirationens kapacitet och
kan därmed begränsa förmågan att
prestera. Det har påvisats genom undersökningar, där ett linjärt samband
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mellan VO2max* och den submaximala
hastigheten hos travhästen har setts.
Sambandet förklarar varför träning
resulterar i oxidativ stress hos hästen
blir värre desto hårdare träning den
utför. När hastighet och kraft överstiger
VO2max måste travhästen övergå till
anaerob metabolism för att producera
energi. Anaerob träning är ineffektiv
och kortvarig eftersom den resulterar i
syrebrist och hästen blir utmattad.
När tränare letar efter det där lilla
extra hos en häst bör de ta hänsyn till
travhästens näsborrar, luftvägar och
lungor för att vara säker på att de är
friska och redo att prestera. Hästen är
utvecklad för att naturligt andas i rytm
med sitt stegmönster, så för att öka
syreupptagningen bör varje andetag
maximeras istället för att öka andningsfrekvensen. Det är därför bra att
VO2max kan ökas och förbättras med

hjälp av träning, men att göra detta
behöver du känna till vilka problem
med luftvägarna som finns och hur du
ska hantera dem.
Så är luftvägsproblem din största fiende? Hästen har en väldigt låg hostreflex
jämfört med oss människor, vilket gör
att enbart utgå från ifall en häst hostar
eller inte, till en dålig indikator på om
hästen har luftvägsproblem. Det är sant
att nästan alla hästar som hostar har
luftvägsproblem, men det finns även de
som inte hostar och har problem ändå.
Publicerade undersökningar visar att över
80 procent av hästarna som undersöks
kliniskt på grund av dålig prestation
har en subklinisk luftvägssjukdom.
En undersökning gjord på friska
ridhästar visar att över hälften har
luftvägsproblem medan nyligen gjorda
undersökningar visar att problemen
ökar drastiskt hos travhästar.
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I en studie nyligen gjord i Kanada
undersöktes 95 hästar efter avlivning,
där alla hästar tränats och startas aktivt och där ingen av dem tidigare visat
några tecken på luftvägssjukdom. Vid
obduktion påvisades dock att nästan
alla hade en subklinisk inflammation
i luftvägarna. Olika symptom studerades och alla hästar i undersökningen
uppvisade samtliga symptom. Bland
annat studerades inflammatorisk poäng
i lungorna där de undersökta hästarna
hade värden från 80 procent upp till 98
procent.
Om man tänker på typiska triggers
för luftvägssjukdomar är det inte svårt
att förstå varför travhästar så lätt
drabbas av dessa sjukdomar. Det finns
infektiösa triggers så som virus, allergiska triggers med bland annat mögel
och svamp i foder samt irriterande
partiklar så som damm från strö, sandbanor och regelbundet resande.
Även andra problem som exempelvis
fysiska försvagningar kommer att påverka lungornas kapacitet att fungera

optimalt. Att optimera funktionen hos
lungorna handlar inte enbart om att
främja hälsa, utan om att maximera
prestationsförmågan och är därför bra
att göra även hos de hästar som inte
uppvisar några symptom på luftvägsproblem.
Rekommendationen är att se
över sin hästhållning för att se om enkla förändringar kan förbättra hälsan
hos luftvägarna för hela hästbesättningen.
Se till att stallen har god ventilation,
fodra på marken för att främja naturligt dränage av slem i luftvägarna och
ge hästen möjlighet att sänka huvudet
under transportering är alla några goda
råd att ta med sig. Ytterligare ett råd är
att se till att fodret innehåller naturliga antioxidanter för att balansera den
oxidativa påfrestning som uppkommer
vid prestation. För att specifikt främja
luftvägarnas hälsa bör det dagligen
tillföras antioxidanter tillsammans
med örtbaserat stöd, som exempelvis

nejlika och eukalyptus. Rena lungor
är det viktigaste eftersom vi vet att
ansamlingar av slem i luftvägarna kan
påverka genomsläppligheten i lungorna
och därmed begränsa gasutbytet, vilket
i sin tur påverkar det viktiga förhållandet mellan VO2max och hastighet. u

Visste du att?
• Andningsfrekvensen i vila hos en frisk
travhäst är ungefär 12-14 andetag per
minut och denna kan öka upp till 150
andetag per minut när hästen springer.
• Volymen för ett andetag vid vila är
ungefär 5-6 liter och ökar till ungefär
13-15 liter vid träning.
• Trycket i lungorna vid in-och utandning kan vara upp till 15 gånger högre
när hästen springer än när den vilar.
• Vid maximal träning transporterar
travhästen över 2000 liter luft genom
lungorna varje minut – vilket är ungefär lika mycket som 130 fulla
vattenhinkar!

Nya och begagnade hästlastbilar
Helsingius Specialfordon AB, agentur för
Dickenherr Trucks & Trailers i Tyskland
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