View this email in your browser

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Vi har julstängt 24-26 dec och 31 dec-1 jan samt 6 jan.
För akuta ärenden ber vi er vända er till UDS 018-67 29 50

Patellaupphakning
Patella och knäskål är samma sak.
På hästar sitter patellan fast med tre ligament - patellas raka tre raka band - i tibia,
skankbenet och med muskler upp mot femur, lårbenet. När en upphakning sker
hakar det inre raka bandet fast sig på lårbenets inre rullkam. Detta är egentligen en
normal funktion hos hästen, då de låser benet på detta sätt när de står och sover.
Hos vissa hästar sker detta utan att det är meningen. Hästen står då med ett rakt
ben men böjd kota och kan inte lossa på detta. Ett par steg framåt eller att backa

hästen kan hjälpa att släppa på upphakningen. Hästarna kan bli lite stressade av
detta då de inte kan röra sig som vanligt. En del hästar har bara en liten försenad
frisläppning av patella och det upplevs då som att hästen "knäar" tex i
avsaktningarna.
Patellaupphakning kan bero på ﬂera olika saker, tex ras, dåligt utvecklad muskulatur i
bakbenen, slappa ligament och exteriöra avvikelser. Problemen kan bli sämre om
hästen blir ståendes en längre tid på grund av skada.
När unghästar drabbas blir de ofta bättre med ökad ålder och styrka.
Även äldre hästar som drabbas kan hjälpas med rätt träning, vilket tex kan vara
backträning uppför och nedför, bommar på marken och cavaletti, tömkörning, motion
i kupperad terräng mm.
Regelbunden rörelse och utevsitelse i stora hagar är fördelaktigt.
Många upplever en förbättring efter "blistring" av ligamenten. "Blistring" har inget
säkerställt vetenskapligt bevis, men erfarenhets mässigt har det effekt på hästar som
tex "knäar" i avsaktningar.
En del individer kan bli hjälpta av att trakten höjs.
Om hästen har grava problem eller inte svarar på träning kan kirurgisk behandling
övervägas. Flera tekniker ﬁnns bl a att mindre små snitt görs i det inre ligamentet för
att göra det mer stramt och den mest omfattande kirurgiska behandlingen är att det
inre ligamentet skärs av.
God exteriör, god träning och att hålla hästen i god form minskar risken för att din
häst ska drabbas.
Skrivet av veterinär Johanna Almerén
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