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Artikeln beskriver tre fall där styng-
flugelarver påvisades hos häst i
samband med munhåleundersök-
ning vid en tandvårdsklinik. Fynd av
styngflugelarver i tandköttsfickor
hos häst har under lång tid varit
sällsyna i Sverige men påträffas nu
allt oftare i samband med munhåle-
undersökning.

GASTEROPHILUS SPP
I Sverige finns till författarnas kännedom
tre arter av styngfluga som parasiterar
häst: Gasterophilus intestinalis, G nasalis
och G haemorrhoidalis. De vuxna flu-
gorna är 9–13 mm långa. De är kraftigt
behårade och varierar i färg från orange
till ljusare gul, vilket ger ett humlelikt
intryck. Styngflugorna är kortlivade, de
lever endast två till tre dagar under som-
maren och tidig höst. 

Generellt för honorna är att de depo-
nerar sina ägg på hästens hud varvid de
0,6–0,9 mm långa förstastadielarverna
kläcks ut inom cirka en vecka (2). Ägg -
utvecklingen är temperaturberoende
och tar därför längre tid om det är kallt.
Larverna migrerar sedan in i munhålan
eller blir uppslickade av hästen. I mun-
nen befinner de sig under flera veckor
innan de utvecklas till det andra larv -
stadiet (Figur 1) och förflyttar sig till
magsäck eller duodenum. Under vinter-
halvåret utvecklas de vidare till det tredje
larvstadiet och efterföljande sommar

följer de då 14–18 mm långa larverna
(prepupa) med avföringen ut och för-
puppas i marken (2). De olika arternas
larvstadier kan särskiljas morfologiskt
genom formen av munhake och utseen-
det samt placering eller avsaknad av
hakar på framför allt det femte kropps -
segmentet. 

De tre olika Gasterophilus-arter som
påträffats vid munhåleundersökning på
Djurtandvårdskliniken, V Husby, under
det senaste året beskrivs kort  i artikeln.

G nasalis
Äggen från G nasalis deponeras på huden

under huvudet mellan mandibulagre-
narna. En hona kan lägga 300–500 ägg
och om flugan inte störs hinner den
lägga ett 20-tal ägg på samma värddjur.
Förstastadielarven tar sig till läpparna
och invaderar sedan området runt och
mellan tänderna. Här uppstår nekroser
och varfickor innehållande larver. De
flesta larver utvecklas till det andra larv-
stadiet innan de hamnar i duodenum
där de fäster i tarmslemhinnan nära
pylorus och utvecklas vidare till tredje-
stadielarver. 

Eventuella skadeverkningar orsakade
av G nasalis är relaterade till nekroserna
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FIGUR 1. Andra stadiets larver av G intestinalis (till vänster) och G nasalis (till höger). 
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som uppstår på grund av förstastadielar-
verna. De senare stadierna i duodenum
tycks i allmänhet inte vara skadliga (5).

G intestinalis
Äggen från G intestinalis deponeras före-
trädesvis på hästens framben, ofta flera
ägg på samma hårstrå. Totalt kan en hona
producera 500–1 000 ägg som kläcks
vid stimuli av fukt och friktion, vilket
sker när hästen slickar och gnuggar sig. I
munnen penetrerar förstastadielarverna
tungan och stannar där i tre till fyra
veckor innan de tar sig ner till magsäcken.
I magsäcken utvecklas larverna vidare
och tredjestadielarverna samlas ofta
längs margo plicata. Även hos denna art
förekommer det att förstastadielarver
påträffas i varfickor mellan tänderna.

Stora mängder larver av G intestinalis
i magsäcken kan sannolikt ge upphov
till ulcerationer och ödem i submukosan
(3, 5).

G haemorrhoidalis
G haemorrhoidalis-flugans ägg är brun-
svarta och läggs framför allt på överläp-
pens korta hårstrån. Flugan producerar
totalt 50–200 ägg. Förstastadielarverna
penetrerar epidermis på läpparna och
migrerar under cirka en veckas tid till
munhålan där de stannar subepitelialt.

Senare larvstadier finner man i magsäck
och duodenum. Så småningom släpper
tredjestadielarverna fästet och förs vidare
till rektum där de fäster i slemhinnan
nära anus.

När larver vandrar i läpparna kan viss
irritation uppstå. Det finns även fall
beskrivna där hög förekomst av larver
nära anus har orsakat rektumprolaps (5).

FALLBESKRIVNINGAR
Fall 1
En tio år gammal fullblodsarabvalack
undersöktes vid Djurtandvårdskliniken,
V Husby, i oktober 2008. Misstanke om
tandinfektion förelåg på grund av att
hästen var mager och enligt djurägaren
hade ett avvikande tuggmönster. Intra -
oralt i vänster underkäke syntes en miss-
bildad första premolar med pulpalt
engagemang och rotspetsaffektion. I
underkäkens båda tandbågar sågs också
mindre foderretentioner i tandköttsfickor,
vilka spontanblödde vid sondering
(Figur 2). I fem av dessa loci iakttogs
levande larver, cirka 6 mm långa. Art -
bestämning av larverna enligt Zumpts
beskrivning (5) visade att det rörde sig
om Gasterophilus nasalis.

Fall 2
En sex år gammal islandshästvalack kom

till Djurtandvårdskliniken för munhåle-
undersökning i oktober 2008. Hästen
var vid god vigör och enligt anamnesen
fanns inga ät- eller ridproblem. Intra -
oralt konstaterades ett normalt bett i god
funktion och generellt fina slemhinnor.
Ställvis i under- och överkäken sågs
mindre foderretentioner utan vertikala
destruktioner. Små spontana blödningar
uppstod vid sondering. I fyra av dessa
loci observerades larver vilka senare art-
bestämdes (5) till Gasterophilus haemorr-
hoidalis. 

En månad senare undersöktes hästen
på nytt. Vid den intraorala undersök-
ningen kunde man då konstatera att
tandköttet läkt av och att foderretentio-
nerna försvunnit. Vid sondering fanns
emellertid fördjupningar av tandkötts-
fickorna kvar vid de fyra loci (Figur 3).

Fall 3
Ett islandshäststo, åtta år, togs till Djur -
tandvårdskliniken för årlig munhåle -
under sökning i december 2008. Enligt
anamnesen mådde hästen bra och åt
bra. Vid den intraorala undersökningen
konstaterades ett måttligt prenormalbett
(underbett) med mindre lesioner i buc-
can. Gingivan var normal i utseende och
inga tecken på gingivit förelåg. I sam-
band med bettkorrigeringen som följde
undersökningen iakttogs larver på fyra
loci i approximalrum. Larverna artbe-
stämdes och visade sig komma både från
Gasterophilus nasalis och G intestinalis. 

Vid en uppföljande undersökning i
juni året efter konstaterades att hästen
hade kvarstående fickbildningar men att
dessa hade reducerats till halva storleken.

DISKUSSION
Fynd av styngflugelarver av framför allt
G nasalis men även G intestinalis i tand-
köttsfickor hos häst är väl beskrivet i 
litteraturen (4, 5) men har under relativt
lång tid varit sällsynta i Sverige. Emeller -
tid har man vid Djurtand vårds kliniken,
V Husby, under senare år allt oftare
påträffat dessa larver i samband med
munhåleundersökning. Huruvida det är
frågan om en ökning av förekomsten av
styngflugor eller ökad uppmärksamhet
på dessa larver vid undersökning är
oklart. Författarna känner inte till att
larver av G haemorrhoidalis tidigare har

➤

FIGUR 2. Foderretention i tandköttsficka, fall 1.
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beskrivits i tandköttsfickor hos svenska
hästar. Sannolikt var dessa andrastadie-
larver i färd med att migrera vidare till
magsäck och duodenum.

Sedan några år tillbaka baseras före-
byggande avmaskningar i allt högre ut -
sträckning på resultat av träckprovsun-
dersökningar. Denna strategi har visat
sig minska användningen av anthelmin-
tika, vilket torde fördröja resistensut-
veck ling hos de parasitära nematoderna.
Eftersom styngfluga inte är den primära
målorganismen i det förebyggande arbe-
tet med parasitkontroll kan förekomsten
av styngflugor komma att öka. Även
varmare och längre somrar, som ger in -
sekter ökad möjlighet till att fortplanta
sig, kan bidra till fler parasitära fynd hos
djur.

Larvstadierna i magsäck och tarm
anses vara tämligen lågpatogena (2, 3).
Ett stort antal larver lär kunna ge upp-
hov till mild gastrit (1). Det är svårt att
avgöra om de lokala reaktionerna i gin -
givan orsakar besvär för hästen. Patien -
ter vid Djurtandvårdskliniken kommer
fortsatt att följas avseende förändringar
relaterade till styngflugelarver. 

SVA rekommenderar i dagsläget inte
rutinmässig avmaskning mot styngflugor
men vid kraftiga angrepp kan avmask-

ning utföras på hösten i samband med
installning. Ivermektin har effekt mot
de migrerande larverna i munhålan och
både ivermektin och moxidektin har
effekt mot larverna i magsäck och tarm.
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FIGUR 3. Fickbildningar i tandköttet, orsakat av migrerande styngflugelarver, fall 2.
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