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Innenfor hestesporten er det trav, galopp og distanseridning som regnes å
stille størst krav til hesten når det gjelder utholdenhet. Mens det ofte er
mange minutter som skiller de enkelte hestene i distanseridning, er det små
avstander mellom de første og siste i trav- og galoppløp. De fleste løp har
mindre enn 10 sekunder mellom første og siste hest i mål.
Det betyr også at en liten forbedring vil kunne gi store forskyvninger på
resultatlisten.

Etter oppdrag fra Life Science Nutrition AS er tilskuddsfóret EQ Mach testet
på en gruppe varmblods traverhester ved Momarken Travbane.
Tilskuddsfóret og doseringen av dette er besørget av Life Science Nutrition.
Hensikten med testingen er å undersøke om tilskudd av EQ Mach vil
forbedre forsøkshestenes prestasjonsevne. Testen utføres som en Standard
Exercise Test (SET) hvor en bruker konsentrasjonen av laktat i blodet i
forhold til hastigheten som mål.
Hestens muskulatur har et stort potensial til å tilpasse seg trening, og det er
vist at riktig trening øker utholdenhet, styrke og hastighet (Rivero 2007).
Den begrensende faktor for krevende muskelarbeide er oksygentransporten i det kardiovaskulære systemet samt effekten av
oksygenomsetning i muskelcellen (Engelhardt 1997, Essén-Gustavsson et al
1989).
Blant løpshester blir det rutinemessig benyttet Standard Exercise Test
(SET) for å evaluere grade av fitness (Persson 1983, Guhl et al 1996,
Courouce et al 1997, Courouce 1999). Testingen foregår hovedsakelig på
tredemølle da dette forenkler utførelsen for testlederen. Det er likevel store
fordeler med felttesting da dette simulerer hestens daglige treningsforhold
og konkurransesituasjon (Persson 1983, Guhl et al 1996, Courouce 1999) .
Undersøkelser har vist at mer enn 70% av energien som forbrukes under
intensivt arbeid hos hester kommer fra aerob omsetning (Eaton et al 1995),
mens det resterende , ca 30% kommer fra den anaerobe omsetningen.
Energien utvinnes hovedsakelig fra to stoffgrupper : glukose (lagret som
glykogen) og frie fettsyrer (lagret som fett). Hovedforsyningen kommer fra
glukose. Begge gruppene foreligger i kroppen i begrensede mengder.
Nedbrytningen av glukose kan enten skje under tilførsel av oksygen (aerob)
eller uten tilførsel av oksygen (anaerob). Den aerobe nedbrytningen
produserer laktat. Det er vist at den aerobe nedbrytningen produserer 14
ganger så mye energi som den anaerobe med samme mengde glukose. Det
er grunnen til at en ved trening forsøker å øke den aerobe kapasiteten til
muskelcellene.
Utholdenhetstreningen forbedrer også utnyttelse av fettsyrene (Lindner
2006)
Det er allment anerkjent og vist at den beste indikatoren for metabolsk
energitilpasning er blodlaktat konsentrasjon. Ikke bare grunnet
laktatforandringer i den aerobe og anaerobe metabolismen, men også fordi
blodlaktatnivået reflekterer muskelens tilpasning til arbeid over tid (Rivero
2000, Lindner 2004).

Nivået av blodlaktat kan ikke alene vise hestens potensiale i konkurranse
(Lindner 1996, 2006), men må kobles opp mot parametre som tid og
hastighet.
Hastigheten hvor konsentrasjonen av blodlaktat når et definert nivå, er
definert som VLa. Hastigheten hvor laktatkonsentrasjonen når 4 mmol/liter
er definert som V4 eller Vla4. Bruken av denne verdien gir testlederen en
pålitelig måte å kunne bedømme fitness og prestasjoner hos hesten som
atlet (Courouce 1997, Galloux 1991, Harkins et al 1993, Persson 1997,
Lindner 2000). Det er vist at V4 øker med trening (Von Witke et al 1994,
Eaton et al 1999) og at forbedring av V4 avhenger av intensiteten,
varigheten og frekvensen av treningen (Lindner et al 2000).
Forskning på høypresterende hester har vist sikker korrelasjon mellom
suksess i konkurranser og V4. Dette er vist blant distanseritthester
(Demonceau 1989, Erickson et al 1990), feltritthester (Galloux 1991),
traverhester (Courouce 1997, Ronéus 1994, 1999), galopphester (Davie
1999, Harlekins et al 1993) og Quarterhester (Erickson et al 1991).
En blodlaktatkonsentrasjon på 4 mmol/l blir ofte kalt terskelverdien av
laktat, La4. Denne verdien representerer overgangen fra aerob til anaerob
arbeid hos hesten. Under anaerob arbeide vil laktatkonsentrasjonen stige
kraftig (Persson 1983, Lindner 2004). Hastigheten hvor
laktatkonsentrasjonen er 2 mmol/l blir kalt V2. Denne parameteren brukes
for å beskrive arbeidsintensiteten med aerob metabolisme i energiproduksjonen (Persson 1983, Harlekin et al 1993). En
blodplasmakonsentrasjon på 2 mmol/l er derfor ansett å være et steadystate nivå av laktat under aerobt arbeide. En bruker derfor hastigheten
hvor Vla2 som en terskelverdi for aerob arbeid (Rose 1983).

MATERIALE OG METODER:
1)Hester
Travtrenerne ved Momarken Travbane ble kontaktet for å stille hester til
disposisjon for utprøvningen av EQ Mach (se Vedlegg 1). Fire av trenerne
svarte positivt, og stallens hester ble gjennomgått for å finne ut hvem som
var best egnet til undersøkelsen.

Hestene som ble inkludert i undersøkelsen, var 12 hester mellom 3 – 8 år,
med hovedvekten på 3- og 4-åringer. Alle var varmblods traverhester som
hadde vært i trening minst det siste halve året. Hestene var vant til å bli
håndtert og var i stand til å bli kjørt hardt i banen. Forsøket hadde en
ønsket ramme på 10 hester, mens det ble klargjort 12 hester i tilfelle noen
av hestene ville bli indisponert i løpet av forsøksperioden.
I samarbeid med trenerne ble det bestemt at hestene skulle ende opp med
det siste belastningsnivået i 1.30 min/km fart.
Alle hestene ble undersøkt klinisk for å sikre seg at de ville være i stand til å
utføre testingen og ikke hadde noen lidelser som ville kunne begrense
belastningen når det ble utsatt for den høyeste belastningen.
På venstre siden ca midt på halsen ble det på hver hest barbert vekk hår i et
område på ca 10 x 10 cm. Uttak av kapillært blod ble foretatt innenfor dette
området.
2) Laktat analyseutstyr
Blodlaktet ble målt ved enzymatisk amperometrisk detection metode
(EADM) ved bruk av Laktate SCOUT bærbar laktatmåler. Utstyret har et
måleområde på 0,5 – 25 mmol/l og et standardavvik på +/-3%. Dette er det
hyppigst bruke analyseutstyret innenfor human sportsmedisin.
Alle målingene ble foretatt på kapillært blod. Kobayashi (2007) viste at
laktatkonsentrasjonen i perifert blod i huden i halsområdet var lik nivået i
blod tatt ut fra den store halsvenen (V jugularis externa).
Før blodprøven ble huden tørket ren for svette. Blodprøven ble tatt ved at
en engangsstikker (SurgiLance G21) perforerte huden. Bloddråpen som
kom fram ble tørket vekk før en benyttet den neste dråpen til
laktatanalysen som foregikk ved at engangssensoren på Lactate SCOUT
berørte bloddråpen. Sensoren benytter bare 0,5 microliter blod. Dette gjør
det til en rask metode.
3) Hastighetsmåler
En nøyaktig hastighetsmåling lar seg bare gjøre ved hjelp av GPS. Til
forsøkene ble det derfor benyttet en Polar G5 GPS måler. Signalene ble
overført til to Polar RCX5 mottagere for senere analysering. Både GPS og de
to mottagerne ble festet på armen til en av kuskene i hvert heat av
forsøkshester.

4) Utregning av laktatparametre
Etter anbefaling av leverandøren av Lactate SCOUT ble dataprogrammet
Lactate EXPRESS ver 4.0 levert av Mesics GmbH benyttet til utregningene.

DEN OPPRINNELIGE FORSØKSPROTOKOLLEN VAR SOM FØLGER:
Parameter

Utføring

Dosering av EQmach

10 g pulver pr 150 kg hest

Tidspunkt for dosering

Gis i kveldsfóret

Varigheten av tilskudd

Halve gruppe doseres i en uke. Halve
gruppen doseres i tre uker (hele
forsøksperioden). Blind trekking.

Antall belastningsnivåer

4 eller mer

Konstanthastighet starthastighet

400 m/min

Økning av hestigheten pr nivå

+ 100 m/min

Distanse

Tilsvarende 4 minutter

Pause mellom nivåene

1 minutt

Tidspunkt for laktatmåling

Umiddelbart etter belastning

Målingen

Direkte analyse av kapillært blod
Med Lactate Scout +

Beregning av (terskelverdi) v4

Data legges inn i Lactate Express

Doseringen av EQ Mach var i den første delen av hver periode 10
gram/150kg hest., og den siste delen 50 gram/150kg hest. Det ble

gjort i praksis ved at vedlikeholdsdosen var 10g/150kg, mens
doseringen de siste tre dagene før testingen ble øket til 50
gram/150kg. Tilskuddet ble gitt med kveldsfóringen.
Etter at alle hestene hadde gjennomført testing på dag 0 og dag 7,
ble de delt inn i to grupper ved blind trekking. Den ene gruppen
fikk fortsatt tilskudd med EQ Mach, men den andre gruppen
hester seponerte tilskuddet.
RESULTATER:
1) Gjennomføringen
Like i forkant av den første testingen fikk en av hestene en viral
infeksjon og måtte ekskluderes fra forsøkene. Få dager etter den
første testdagen, ble en av hestene halt og ble også ekskludert fra
videre testing. På samme tid viste også en av de andre hestene
tegn til infeksjon, og måtte tas ut fra forsøkene.
Alle hestene ble tilsett annenhver dag slik at det ikke skulle oppstå
problemer av noe sort.
Den praktiske gjennomføringen av testingen og analysene gikk
greit. Hestene ble satt sammen til heat slik at hester fra samme
stall ble testet samtidig. En av kuskene fikk montert GPS sender og
en mottager på hver arm.
Etter hvert heat skrittet hestene mens det ble tatt laktatprøver.
Assistenten gikk ved siden av hesten og holdt den i hodelaget
mens huden ble rengjort og punktert i forsøksområdet. Den første
bloddråpen ble fjernet og laktat målt fra den andre. Verdiene ble
notert og analyseapparatet klargjort for neste måling.
Underveis og etter at alle testene var gjennomført, var det ingen
tegn til irritasjon eller infeksjon i området for hudperforasjon.

Etter hver forsøksdag ble GPS målingene lastet opp i Polars
software Polar Personal Trainer, og hastigheten for hvert heat
avlest og lagt inn i Lactate EXPRESS sammen med laktatverdiene
for hver hest.
2) Laktat og hastighetsmålinger:
Tabellene er satt opp i kronologisk rekkefølge. Øverst er
resultatene fra testen fra dag 0. Deretter er testen etter en uke og
til slutt resultatene fra den siste testen som er utført to uker etter
den andre.
Det er tatt med bestemmelse av terskelverdien for aerobt arbeide
(2 mmol/l), terskelverdi for anaerobt arbeide (4 mmol/l eller
OBLA), samt maksimal hastighet under hver av testene med
tilhørende maksimal målt laktatverdi.
Laktatkurvene er laget for å vise terskelen mellom det aerobe og
anaerobe arbeidet til hesten. Terskelverdien (OBLA) er markert
for hver av de tre testene med forskjellig farge.
Terskelverdien for testen fra dag 0 er markert med grønn farge,
testen etter en uke er markert med rød farge og testen foretatt to
uker etter, med blå farge.
3) Dosering og opptak av EQ Mach
Fra dag 0 og til og med dag 4 fikk hver hest 1 måleskje EQ Mach pr
150 kg. Det ble oppgitt at hver måleskje inneholdt ca 10 gram.
Kontrollveiing viste at hver måleskje inneholdt 14 gram pulver.
Alle hestene tok dette uten problemer.
De siste tre dagene før hver testing var doseringen for hver hest 5
måleskjeer pr 150 kg. Dette bød på praktiske problemer grunnet
smakligheten av stoffet.

Doseringen ble derfor de tre siste dagene før den første testing:
Piombino
Speed Fighter
Appels Tornado
Frensh Pride
Bungy Jumper
Hot Speed
Princess Rythm
Stjerne Stensgård
Stefani Gilbak

8
5
7
6
7
10
5
5
5

8
5
6
5
5
10
3
4
4

8 måleskjeer
5 måleskjeer
6 måleskjeer
5 måleskjeer
4 måleskjeer
8 måleskjeer
4 måleskjeer
4 måleskjeer
4 måleskjeer

Dosering de siste tre dagene for hestene som fikk ytterligere 2
uker med EQmach :
Piombino
Speed Fighter
Frensh Pride
Hot Speed

5
8
5
8

5
7
5
6

5 måleskjeer
7 måleskjeer
5 måleskjeer
6 måleskjeer

a) Hester som fikk tilskuddet i hele testperioden

b) Hester som fikk seponert tilskuddet etter en uke

Det er en viss variasjon på hestenes OBLA verdier utover i forløpet. I
gruppen som mottok tilskuddet i hele testperioden ser vi at alle 4 hestene
har forbedret sin OBLA verdi mellom de to første testene som var med en
ukes mellomrom. De samme 4 hestene har et fall i OBLA verdi fra den andre
til den tredje testen.
I gruppen som fikk seponert tilskuddet etter en uke er det større variasjon
mellom utviklingen hos den enkelte hest. Her har tre av hestene forbedret
sin OBLA mellom de to første testene. De resterende to som viser fall
mellom de første to testene (Stjerne Stensgård og Princess Rythm), har
begge en tydelig stigning mellom test to og tre.

DISKUSJON:
Resultatene tyder på at det er en målbar effekt av EQmach. Dette til tross
for at antallet hester er lite. Med et så lite antall er det også vanskelig å se et
mønster i effekten av tilskuddsfóret. Resultatene fra gruppen hester som
seponerte tilskuddet etter en uke tyder likevel på at effekten av tilskuddet
kan være lang.
Det er tidligere bare publisert en felttest hvor det er benyttet kapillært blod
til laktatanalyser. Denne undersøkelsen viser at det er høy korrelasjon
mellom resultatene av kapillært og venøst blod. Våre undersøkelser viser
også at slike felttester kan være verdifulle når det gjelder å måle
prestasjonsevnen for hester som driver med utholdenhetsprestasjoner.
Den praktiske gjennomføringen er forholdsvis grei å gjøre. Ettersom
mengden med laktat er betydelig høyere i svette enn i blod, var vi nøye med
å tørke området for hudpunktering slik at ikke blodet ble kontaminert.
Med dagens mobile GPS sendere og små mottagere viste det seg lett å
avlese nøyaktig hastighet i hvert heat. Dette gjør målingene nøyaktige
sammen med den høye nøyaktigheten av Lactate SCOUT.
Administreringen av EQ Mach viste seg å være sterkt doseavhengig.
Trenerne kunne rapportere om problemfrie doser på vedlikeholdsnivået
(10g/100 kg hest), men tiltagende problemer med å få de store dosene
(50g/100 kg hest) inn i hestene . De fleste måtte gi tapt på et nivå som

tilsvarer 30g/100 kg hest. Det indikerer at det er mye å hente ved å øke
smakligheten av tilskuddet.
Summary:
A Standard Exercise Test (SET) was carried out at Momarken trotting track
in the period from 15.May through 5. June 2012. Lactate concentration in the
blood vs speed was used as test parameter. The test was performed before and
after the horses was given the feed additive EQmachTM.
The speed when the lactate concentration in the blood reaches 4mmol/l is
called V4. This is the threshold OBLA (Onset of Blood Lactate Accumulation)
when the metabolism of glucose turns from aerobic to anaerobic and the
efficiency of the muscle decreases.
9 horses were included in the test.1 horse diseased during the test period and
was withdrawn of the test. All the horses were clinically examined the day
before the first test day. The horses were supposed to be given 10g per 150KG
BW for 4 consecutive evenings followed by 3 evenings with 5 x the daily dose.
To measure the speed of the horses the driver was equipped with a Polar G5
GPS and the speed logged into a computer program. Lactate was measured
with a hand hold Lactate SCOUT immediately after each race and transferred
into the computer program Lactate EXPRESS.
The first test was done before the horses had been give EQmachTM.The next
test was done after one week. The horses where then selected into two groups,
one group continued with EQmachTM and one group discontinued. After
another two new weeks the third test done.
During the trial the stable personnel complained that it was difficult to feed
the horses 5x the daily dose. This resulted in different intake the last three
days before testing.
Study director discusses that the results indicate a measurable effect from
intake of EQmachTM. After one week 7 out of the 9 horses improved their
OBLA. The results from the horses that discontinued the intake after one week
suggest a prolonged effect of the product.

