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Min baggrund
• Hestedyrlæge siden 1992!
• Etablering og medejer af
hesteklinikken ”Hestedoktoren” fra 2007
• Opstart af hjælpeprojekt for heste/ponyer i
Thailand og Cambodia siden 2003
• Speciel interesse for fodring / sygdomme –
samarbejde med Brogaarden
• Forskning i mavesår og forfangenhed

Mavesår hos danske heste
•
•
•
•

Hvad er mavesår
Symptomer på mavesår
Udbredelsen af mavesår
Danske mavesårsprojekter
Pause
• Behandling af mavesår
• Fodring af heste med
mavesår
• Forebyggelse af mavesår

Mavesækkens størrelse

Hesten er et steppedyr
• Lavet til at spise fiberholdigt foder
• Lavet til at spise i 16-18 timer i døgnet
• Spiser lidt ad gangen
• Kontinuerlig syreproduktion i mavesækken –
disponerer hesten for mavesår

Mavesækken
Nebrydning af foder
1. Syre (saltsyre)
2. Enzymer (pepsin)
3. Bakterier (nedbryder stivelse)
• Lille
• Hurtig tømning – 45 min
• Effektiv forarbejdning –
max 1,5 kg per måltid (500 kg hest)
• Kontinuerlig syreproduktion (saltsyre pH 1,5)
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Mavesækken

Mavesår
Mavesår hos heste
skyldes syreætsninger

Mavesår –
en menneskeskabt lidelse

pH i mavesækken falder til
1,5-2 efter 5-6 timer
Skyldes ikke infektion med bakterier

Mavesår:
Ubalance mellem beskyttelse og
nedbrydning af mavesækkens slimhinde

Moderne heste under
unaturlige forhold
• Unaturligt foder
– Findelt foder
– Sukker / Stivelseholdigt foder
– Store måltider
– Mange timer uden adgang til
foder

• Nedsat tyggefunktion
• Mange timer på stald

Spytproduktion –
forebygger mavesår
• Spyt indeholder bikarbonat –
neutraliserer mavesyren
• Spyt produceres kun når hesten
tygger
• Spytproduktionen bestemmes af
– størrelsen af tyggebevægelser
– antal tyggebevægelser
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Antal og størrelse af tyggebevægelser
– afhængig af foderet

1kg hø / græs giver
3500
tyggebevægelser
= 10-12 liter spyt

1kg korn / müsli giver
800-1200
tyggebevægelser
= 3 liter spyt

Beskyttende faktorer

Stivelse forstærker
syre-effekten

• Bakterier nedbryder stivelse
– Produktion af syredampe (VFA)
• VFA Trænger ind i cellerne i den hvide del
af mavesækken
• Celler i slimhinden dør = ødelagt overflade
• Ætsende effekt af mavesyre forværres

Nedbrydende faktorer

•
•
•
•

• Mavesyre som nedbryder
slimhinden (rød og hvid del)
• Produktion af VFA – mikrobiel omsætning
af stivelse
=> nedbrydning af pladecellepithel
• Tyndt slimlag i den røde del
• Nedsat produktion af bikarbonat
• Infektion med bakterier?

Intakt slimhinde
Høj spytproduktion – bicarbonat
Stråfoder i mavesækken – flydelag og buffer
Produktion af slim i den røde del og konsistens
(bestemmer slimlagets beskyttende evne)
• Produktion af bicarbonat i den røde del
(slimlag en bufferzone med pH=6-7)
• God blodcirkulation i slimhinden (den røde del),
reguleret af prostaglandin

Symptomer på
mavesår

Årsager til mavesår?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nedsat tyggefunktion
For lidt grovfoder
Stivelse
Intervaller mellem fodring
Stress
NSAID – finadyne, buta
Andre sygdomme
Hård træning (væddeløb)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedsat appetit
Dårlig trivsel / vægttab
Nedsatte præstationer
Mat pels
Ændret adfærd, sur, usamarbejdsvillig
Gjordkramper
Diarré
Krybbebidning
Hyppige kolikanfald
Risiko for perforerende mavesår - død
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Symptomer –
plage
• Nedsat ædelyst
spiser langsomt
• Vægttab
• Dårlig udvikling af muskler
• Kedelig pels
• Ligger meget ned
• Krybbebidning

Hvordan kan vi se om hesten har
mavesår?
• Kan ikke ses udenpå hesten!
• Blodprøver ikke egnede
• Fæcesprøver ikke egnede
– Måler blod i fæces
– Mavesår bløder ikke altid
– Ikke lavet videnskabelige undersøgelser
som bekræfter sammenhæng mellem
positivt testresultat og mavesår

• Kan kun konstateres ved en gastroskopi

Hvorfor gastroskopi?
• Stille en diagnose
• Bedømmelse af forandringer
– Sværhedsgrad (på en skala fra 0-4)
– Placering (rød eller hvid del)
• Medicinsk behandling afhængig af
sværhedsgrad
• Behandlingens intensitet afhængig af placering

Symptomer på mavesår hos føl
•
•
•
•
•
•
•

Diarré
Kolik, rastløshed
Ligger på ryggen
Savler
Skærer tænder
Patter hyppigt
Nedsat ædelyst

Gastroskopi praktisk
• Mavesækken undersøges ved hjælp af en 3 meter
lang kikkert
• Hesten skal faste i 15-18 timer
• Uden vand i 3-5 timer
• Hesten skal stå uden strøelse eller mundkurv på!
• Hesten beroliges
• Systematisk undersøgelse af hele mavesækken

Mavesår –
Udbredelse
•

”Ny diagnose” - moderne sygdom?

•
•

80-95% af væddeløbsheste
50-80% af højtydende
konkurrenceheste
> 70% af langdistanceheste efter
konkurrence
1 undersøgelse: 40% af heste på
græs (ikke arbejde)
En sygdom der primært har været
forbundet med hårdt arbejde og
præstation
Hvad med den almindelige danske
hest?

•
•
•

•
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Det danske mavesårsprojekt
• Manglede information om forekomst af
mavesår blandt danske heste:
avlsheste/ponyer/hyggeheste/rideheste

• Hvad var de vigtigste risikofaktorer
under danske forhold

Det danske mavesårsprojekt
• 201 hest undersøgt fra 23 forskellige stalde (2005-2007)
• Alle geografiske områder i Danmark repræsenterede (5
områder)
• Deltagelse i projektet efter henvendelse fra ejer eller
henvisning fra lokal dyrlæge
• Deltagelseskriterier:
–
–
–
–

•
•
•
•

De undersøgte heste
Race

Antal

Varmblodsheste

115 (57%)

Sports ponyer

43 (21%)

Islandske heste

Kategori

Antal

8 (4%)

Heste I vækst (0-3)

37 (18%)

Fuldblodsheste

4 (2%)

Avlshopper

11 (5%)

Travere

12 (6%)

Shetlændere

4 (2%)

Udvokset - vedligehold

30 (15%)

Let arbejde

100 (50%)

Hårdt arbejde konkurrence

23 (12%)

Frisere

1 (0,5%)

Belgiere

3 (1,5%)

Andre

11 (6%)

Samlet

201

35

62

30

Sværhedsgrad ≥ 1 = 84%
Sværhedsgrad ≥ 2 = 53%

47

25

33

20

33

10

19

5

7

% of horses

22 hingste, 99 hopper and 80 vallakker
Forskellige alder (7 måneder – 27 år)
Forskellig funktioner (avl, vækst, hygge, ridning)
Forskellig arbejdsbelastning

Hestens brug

Mavesår sværhedsgrad
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5 eller flere heste i samme stald kunne undersøges
Ejer vurderede at hestene var sunde og raske
Ingen medicinsk behandling mod mavesår
Ingen væddeløbstræning/aktiv væddeløb

0
none

cat 1

cat 2

cat 3

cat 4

Ulcer category
Sværhedsgrad

cat 5

Placering af
mavesår
• De fleste tidligere
undersøgelser – fokus på sår i den hvide del
• Vores resultater viste en meget højere andel af
sår i den røde del (39% ≥ 2)
• Hvorfor er det vigtigt?
• Forskellige årsager?
• Forskellig udvikling?
• Forskellige symptomer?
• Forskellige behandlingsmåder?
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2 store besætninger med lignende fodring
og arbejdsbelastning
Nordlige del af Danmark

1. Bestemme forekomst af
sår I h.h.v. den røde og
hvide del i to
besætninger

Heste undersøgt
• Danmark: 97 DV heste (2-19
år: 17 hopper, 33 vallaker og
46 hingste).
Samme besætning, undersøgt
i oktober og november 2008
• 73 i arbejde men kun 7 i
hårdt/intensivt arbejde.
• Spanien: 25 PRE heste (2-11
år: 6 hopper, 19 hingste)
Samme besætning, undersøgt
i september 2010
• 17 i arbejde, men kun 3 i
hårdt/intensivt arbejde.

2. Bestemme risikofaktorer
– ligheder eller forskelle
på de to besætninger I
Nord- og Sydeuropa
(Danmark og Spanien)
Sydspanien

Mavesår I den røde del

Samlet forekomst af mavesår
Forekomst af
mavesår i begge
besætninger (≥2)
•DK : 66%
•S
: 60%

Total U ≥ 2

NGU ≥ 2

GU ≥ 2

70

•DK
•S

60
50

•
•
•
•
•

Total U ≥ 2

NGU ≥ 2

GU ≥ 2

70
60
50

Meget højere end
andre undersøgelser
(15-25%)

30

10
0
Denmark

Spain

Mulige risikofaktorer?
•
•
•
•

: 54.6%
: 45.8%

40

20

Samme niveau som
tidligere
undersøgelser

Forekomst af sår i den
røde del ≥2

Opstaldningsform (løsdrift/bokse/spiltov)
Strøelse (halm/spåner/andet)
Antal timer på fold/dag
Foldtype (jordfold/græsfold – med eller uden adgang til
stråfoder)
Foder – mængde, type, intervaller
Stivelse i foder
Adgang til vand på folde
Adfærd
Ædelyst

På samme niveau som
tidligere dansk
undersøgelse

40
30
20
10
0
Denmark

Spain

Resltater af mavesårsprojekt
4 forhold bevirkede en kraftigt forøget
risiko for mavesår
1. Stivelse i foder
2. Typen af grovfoder
3. Tilgængelighed af grovfoder
4. Adgang til vand på folde
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Indtag af stivelse g/kg/dag
• Mere end 2 g stivelse/kg kropsvægt/dag
giver 2 gange større risikoen for at
udvikle mavesår (≥grad 2)
• > 2,4 kg havre for en 500 kg hest!

Indtag af stivelse g/kg/måltid
• < 1 g/kg/måltid = ikke forøget risiko
<1,2 kghavre for en 500 kg hest!

• 1-2 g/kg/måltid = 2,6 gange større risiko for
mavesår (≥grad 2)
1,2-2,4 kg havre/måltid for en 500 kg hest!

• > 2 g/kg/måltid = 3,2 gange større risiko for
mavesår (≥grad 2)
>2,4 kg havre/måltid for en 500 kg hest!

Risikofaktorer
Fodring
Spain

Danmark:
Gennemsnitligt indtag af
stivelse var 3,4 g/kg/dag
(fra 1.5 to 5.6 g/kg /dag).

Denmark

100
80
60
40

Spanien:
Gennemsnitligt indtag af
stivelse var 3,7 g/kg/dag
(fra 0.6 to 5.0 g/kg/day).

20
0
>3g/kg BW

>4g/kg BW

Ikke muligt at finde enkeltfaktorer som årsag til sår (rød del)
Højt stivelse i foder = Høj forekomst af mavesår 66% og 60%

Type af grovfoder
• Halm som eneste stråfoder, giver 4,4
gange større risikoen for at udvikle
mavesår (≥grad 2)

Fælles for begge besætninger:
Store mængder korn (havre) og ufordøjeligt grovfoder (halm)

Interval mellem grovfoder og
mavesår ≥ 2
• ≥ 6 timer hvor hesten ikke havde adgang
til grovfoder
=> 4x forøget risiko for at udvikle mavesår
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Adgang til vand på folde
• Heste som IKKE havde adgang til vand
på folde havde en 2,6 gange større risiko
for at udvikle mavesår (≥grad 2)

Arbejde og mavesår (≥ 3)
• Hårdt arbejde: 26%
– (arbejde 6-7 gange pr uge, > 1 time/dag plus stævner ≥ 2
gang per måned)

• Vedligehold: 29%
– (udvoksede heste ikke i arbejde)

• I denne undersøgelse var arbejde IKKE en
risikofaktor

Faktorer der IKKE havde indflydelse
på mavesår…
•
•
•
•
•

Alder
Køn
Race
Temperament
Opstaldningsformer eller foldtyper

Vores konklusioner
• 53% af de undersøgte heste havde
mavesår ≥2
• Mavesår var forbundet med
– Indtag af stivelse, pr dag og pr måltid
– Type og tilgængelighed af grovfoder
– Adgang til vand

Hvad kan dette bruges til?
• Bedre viden om risikofaktorer
• Arbejde i sig selv måske ikke så farligt!
• Forebyggende tiltag
– Reduktion af stivelse: < 2g/kg/dag
– Opmærksomhed på grovfoder (intervaller,
mængde og kvalitet)
– Adgang til vand

Tak til…
Brogården
Merial Norden
Boehringer Ingelheim
Foreningen Kustos
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