Tips från veterinären och månadens häst!
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Alla har vi väl stött på mugg hos våra
hästar. Här gör våra veterinärer en
störtdykning i ämnet!
Mugg är en hudinfektion i karleden på hästen. Orsaken till mugg är vanligen
bakterier men även svamp kan ligga bakom problemen.
Det vanligaste fyndet vid mugg är sårskorpor i huden. Om huden är opigmenterad
kan man ibland även se en rodnad. Opigmenterad hud verkar också vara mer
känslig. Huden blir vanligen förtjockad och ibland kan även benet svullnad upp.
Feber förekommer men det är ovanligt. Om sårskorporna sprider sig ovanför
karledsområdet brukar det kallas rasp.
Hästar med lindrig mugg brukar inte vara påverkade och kan fortsätta ridas och
tränas som vanligt. Vid mer omfattande fall kan detta göra rejält ont och därigenom
ge hälta, feber med mera.
Hur behandlar jag?
I det allra flesta fall kan man behandla mugg själv genom att tvätta med mild och
bakteridödande tvål. Ibland räcker det med Lactacyd men behöver man en bättre
bakteridödande effekt används med fördel en tvål med 3-4% klorhexidin (exv
Hibiscrub). Under tvätten försöker man ta bort så mycket krustor som möjligt för att
komma åt de bakterier som finns under krustorna. Skölj rent ordentligt och torka
eventuellt med en ren handduk. Huden behöver dessutom mjukas upp och skyddas
vilket görs bäst med salicylsyrevaselin. Denna hjälper dessutom till att mjuka upp
krustorna så att de blir lättare att avlägsna.
När behöver jag uppsöka veterinär?
- Om hästen får feber
- Om hästen är halt eller det gör ont när den böjer benet

- Om muggen ökar i omfattning
- Om det trots tvätt enligt ovan inte blir bättre
- Om svullnaden går uppåt, dvs ej är lokal runt karleden och sårskorporna
Om lokal behandling inte är tillräcklig kan man ibland behöva behandla med
antibiotika. Innan man gör det kan en veterinär ta ett prov från huden för att avgöra
vilken bakterie (eller svamp) som orsakar problemen och därmed välja rätt
antibiotika för behandling. Det finns även andra lidanden som kan misstas för mugg
men kräva annan behandling. Detta bör då också utredas.
Hur kan jag förebygga?
Huden fungerar som en mekanisk barriär som skyddar kroppen. Om denna skadas
får bakterier en bra plats att växa till.
Huden i karleden är utsatt för mycket väta och smuts. Det är därför logiskt att vi
oftare ser mugg på hästar som går mycket på fuktigt och lerigt underlag. Huden
luckras då upp och bakterier tar sig in och växer till. Det är därför också vanligare
med mugg nu på hösten. Man kan även se mugg efter en mindre sårskada och
ibland efter klippning.
Det förebyggande arbetet handlar alltså om att hålla huden ren och (lagom) torr. Om
möjligt väljer man bort de hagar som är lerigast. När hästen tas in spolas benen av
och torkas torr. Har leran redan torkat in i pälsen kanske det räcker att borsta bort
leran för att slippa ytterligare fukt i pälsen. Om huden är irriterad kan man använda
en mjukgörande salva men i det flesta fall mår huden bäst om den får frisk luft.
Huskurer då?
"Min stallkompis tipsade att använda xxxx och det fungerade såå bra"
Hade det funnits en ensam behandling som botar mugg så hade vi bara använt den.
Att det finns en uppsjö olika huskurer är snarare ett tecken på att mugg kan vara
svårt att behandla utan ordentlig diagnostik. Vår erfarenhet är dock att majoriteten
blir hjälpta av ovanstående tips. Och om problemen inte ger med sig bör man ta
hjälp av veterinär för vidare utredning. Svårare fall kan även behöva remitteras till
hudspecialist för utredning och behandling.
Med hopp om en mugg-fri höst & vinter! /Brunmålas veterinärer

Månadens häst
Strathisla ("Tisslan"), 10 årigt Hannoveranersto
Under våren upptäcktes en rejäl inflammation i ett av Tisslans struplock. Efter en
rejäl pencillinkur var inflammationen hävd men struplocket var förlamat.
Veterinärerna Emma Lindell och Bengt Ronneus beslöt att göra en halsoperation.
Efter 9 veckors vila och en storlek på 182 cm i mankhöjd så hade hon en matchvikt
på 780 kg - d v s det fanns en hel del risker med att söva en så stor
häst. Efter ett antal timmars nervös väntan så kom smset "Nu står hon upp och allt
har gått bra"! Efter en inte helt okomplicerad operation var det skönt att hon fick stå

kvar några dygn för professionell eftervård och kontroll.
Idag är hon fullt igång igen efter ett lyckat ingrepp och en klok rehabiliteringsplan.
För övrigt så har Tisslan upptäckt att hon nu har tre cylindrar istället för två...!
Marie Hallander Larsson

Nyheter på Brunmåla
Den 14 november bjuder vi in till föreläsning och frågestund här på Brunmåla.
Det har varit högt tryck på platserna och tyvärr är det fullt nu. Håll utkik på
mailen för inbjudan till nästa föreläsning, nästa år.
Nästa vecka (v. 45) öppnar Get the Gallop en liten butik i våran reception.
Välkomna att shoppa!
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