ForeByggelse aF mavesår
Brug så meget hø/wrap som muligt. Grovfoder giver god tyggefunktion og høj
spytproduktion. Nogle heste/ponyer kan sagtens nøjes med grovfoder og supplement
af vitaminer og mineraler
Minimumsmængden af hø/wrap er 1,5 kg pr. 100 kg hest. Gerne mere hvis hesten
ikke er for tyk
Hø/wrap skal gives flere gange dagligt eller efter ædelyst
Brug aldrig halm som eneste grovfoder
Reducer brugen af korn – stivelse øger risikoen for mavesår
Anbefalingen er: <1 g stivelse/kg hest/måltid og <2 g stivelse/kg hest/dag
2,5 kg havre (40% stivelse) til en 500 kg hest svarer til 2 g stivelse/kg hest
2,5 kg byg (50% stivelse) til en 500 kg hest svarer til 2,5 g stivelse/kg hest
Lucerne reducerer risikoen for mavesår. Brug gerne 100-200 g lucerne/100 kg hest pr.
dag, blandet op i hestens krybbefoder
Olie reducerer også risikoen for mavesår. Brug gerne olie som ekstra energikilde i stedet for
større mængder korn. Olie må gerne gives i en mængde op til 1 dl/100 kg hest pr. dag, men
skal deles ud på flere måltider og ved de høje doseringer, skal der bruges ekstra E-vitaminer
Heste skal have adgang til vand hele tiden, også på fold
Heste med mavesår skal på fold hver dag, gerne på græs
Hvis heste med mavesår eller øget risiko for mavesår skal behandles med smertestillende
medicin som Finadyne eller Equipalazone, skal der altid behandles med så lav dosis som
muligt og i så kort tid som muligt. Eventuelt kan hestene samtidig behandles forebyggende
med mavesårsmedicin

Behandlingsplan for:
Din hest er blevet undersøgt for mavesår d.
og fundet mavesår i den

af grad

medicinsk behandling
Din hest skal behandles med

Dosis er

Behandlingslængde

Mavesår

supplerende behandling

Hesten skal komme til kontrol om

uger

Hestedoktoren I/S · Bukkerupvej 195 · 4360 Kirke Eskilstrup
Tidsbestilling: Tlf. 59 16 21 60, alle hverdage mellem kl. 9 og 12

www.hestedoktoren.dk

Mavesår_dok.indd 2-3

Wiegaarden.dk . TSJ . 127013

Fodring

HESTEDOKTOREN I/S
30/03/11 14.05

Mavesår

 Undersøgelsen af hestens mavesæk - Gastroskopi

 Hvad er mavesår?
Mavesår hos heste skyldes syreætsninger af mavesækkens slimhinde. Hestens mavesæk producerer mavesyre hele døgnet rundt, og hvis ikke der er foder eller spyt i
hestens mave, vil syren ætse indersiden af mavesækken. Dette bevirker, at slimhinden bliver rød, irriteret, får blødende sår og arvævsdannelser. Mavesækkens slimhinde deles op i en øverste, hvid del og en nederste, rød del. Den hvide del af mavesækken er meget udsat for syreætsninger, og det skyldes oftest uhensigtsmæssige
forhold omkring foder, tyggefunktion eller mange timer uden adgang til stråfoder.
Den røde del af mavesækken er bedre beskyttet mod syren, men hvis der opstår
sår i denne del af maven, skyldes det oftest stressrelaterede forhold eller langvarig
behandling med smertestillende medicin. Stress og medicin nedsætter slimhindens
evne til at beskytte sig selv og til at hele, og det kan resultere i mere langvarige og
kroniske mavesår.

 Symptomer på mavesår
Langt de fleste heste med mavesår har kroniske smerter. Hos mange heste er resultatet nedsat appetit, hvor de efterlader foder i krybben, eller er længe om at spise
op. Ofte får disse heste skyld for at være ”kræsne”. Når dette har stået på et stykke
tid, begynder hesten at se kedelig ud. Den får mat pels og begynder at tabe sig.
Ofte ændrer disse heste adfærd og bliver ”sure” eller usamarbejdsvillige. Mange
heste med mavesår har tendens til gjordkramper. Nogle får gentagne gange kolik
eller diarré, og generelt har heste med mavesår svært ved at træne optimalt, og
stævneresultaterne bliver dårligere. Symptomerne kommer ofte snigende, og nogle
individer har en høj smertetærskel, så derfor kan det være svært at opdage, at hesten har mavesår.

 Forekomst af mavesår
Forekomst af mavesår blandt væddeløbsheste ligger mellem 80 og 100 % af alle
individer i aktiv træning og konkurrence. Forekomsten af mavesår blandt konkurrenceheste i ridesporten ligger et sted mellem 50 og 80 %, men nyere undersøgelser viser, at forekomsten ikke kun er knyttet til konkurrenceheste. En større dansk
undersøgelse (200 heste) viste, at 53 % af de undersøgte heste havde mavesår i
betydeligt omfang, og i denne undersøgelse var forekomsten ikke knyttet til hestens
ridning eller konkurrencedeltagelse. De faktorer som øgede risikoen for mavesår var
øgede mængder af korn (stivelse) i hestens foder, halm som primær grovfoderkilde,
lange intervaller mellem måltider med grovfoder (>8 timer) og manglende adgang
til vand på hestens folde.
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For at stille diagnosen mavesår, skal mavesækken undersøges ved
hjælp af en meget lang kikkert. Selve undersøgelsen er ufarlig for hesten. Hesten skal have en tom mavesæk på undersøgelsestidspunktet. Derfor skal alt foder fjernes fra hesten i 16-18 timer, og vandet
skal fjernes de sidste 4-5 timer før selve undersøgelsen. Gennem
kikkerten kan man undersøge de forskellige afsnit af mavesækken.
En normal slimhinde er hvid og glat i den øverste del af mavesækken
og lyserød i den syreproducerende del af mavesækken (Grad 0). Begyndende mavesår viser sig ved rødmen og irritation af slimhinden,
mens sårene bliver dybere og mere omfattende efterhånden som
problemet står på igennem længere tid (Grad 1-4).
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 Inddeling af mavesår
Forandringerne i mavesækken beskrives alt efter om de findes i den
hvide eller den røde del. Det kan fortælle lidt om årsagen til problemet
og den påkrævede behandlingslængde. Sår i den hvide del heler ofte
hurtigere end sår i den røde del. Grad 0 henviser til ingen forandringer, grad 1 omfatter overfladisk irritation, mens grad 2-4 beskriver
mavesår, der tiltager i dybde og omfang. Mavesår af grad 4 er dybe
og blødende forandringer, hvor slimhinden er så ødelagt, at sårene
risikerer at trænge hele vejen igennem, hvorved maveindhold kan sive
ud i bughulen, og hesten dør af bughindebetændelse. Billederne viser,
hvordan de forskellige grader kan se ud.
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 Behandling af mavesår
Ved lavgradige sår, og hvis hesten ikke viser alvorlige symptomer,
kan forebyggende tiltag være tilstrækkelige til at løse problemet. Ved
dybe mavesår og symptomer på smerte og dårlig trivsel skal hesten
behandles med mavesårsmedicin. Vi behandler oftest mavesår med
GastroGard® (omeprazol), som stopper syreproduktionen i mavesækkens slimhinde. Det er en pasta, som gives direkte i munden én
gang dagligt i 4-8 uger, afhængig af graden. På bagsiden kan du se,
hvilken behandling din hest skal have.
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 Ridning og mavesår
Ridning i sig selv er ikke dårligt for heste med mavesår. Undersøgelser viser, at arbejde ikke øger risikoen for mavesår, med mindre der
er tale om voldsom hård belastning som væddeløb eller military på
meget højt plan. De fleste heste må derfor komme i let til moderat
arbejde, når medicinen begynder at virke og appetitten bliver normal
igen. Heste som har tabt sig meget og er afkræftede skal dog vente
med egentlig træning, indtil de har stabiliseret deres tilstand. Ifølge
FEI-regler må hesten godt starte stævne selvom den får GastroGard®. Hvis du har planer om stævnedeltagelse, snak med dyrlægen
først. På bagsiden kan du se, hvilken træning din hest skal have.
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