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Koerte atoopiline dermatiit on multifaktoriaalne, krooniline põletikuline nahahaigus, mille 

kliinilist väljendust mõjutavad looma geneetiline taust, keskkond, erinevad allergeenid ja 

seisundi halvendavad tegurid. Atoopilise dermatiidi etioloogia ei ole siiani päris selge. 

Arvatakse, et see tekib geneetiliste ja keskkonnategurite koosmõjul, mis viib nahabarjääri 

terviklikkuse häireni, immuunsüsteemi düsregulatsioonini ja naha mikrobioomi düsbioosini. 

Koerte atoopiline dermatiit on tõulise eelsoodumusega haigus ning on kirjeldatud erinevad 

fenotüübid. Selle primaarne kliiniline tunnus on sügelus, mille tagajärjel tekivad 

nahakahjustused ja sekundaarne infektsioon. Käesoleva uuringu eesmärk on kirjeldada ja 

võrrelda atoopilise dermatiidi kliinilisi tunnuseid saksa lambakoertel ja prantsuse buldogitel 

ning uurida, kuidas koeratõu iseärasused mõjutavad nende avaldumist. Uuringus osales 30 

koera, kellele oli pandud atoopilise dermatiidi diagnoos Eesti Maaülikooli 

Väikeloomakliinikus ajavahemikus 2017-2022. Andmete töötlemiseks ja statistiliseks 

analüüsiks kasutati Microsoft Excelit ja statistikatarkvara R. Uuringu käigus selgus, et kõige 

levinumad atoopilise dermatiidi tunnused mõlemal tõul olid sügelus, erüteem, karvakadu, 

koorikud, hüperpigmentatsioon ja lihhenifikatsioon. Esmased kliinilised tunnused tekkisid 

statistiliselt oluliselt varem prantsuse buldogitel. Sügeluse intensiivsust mõlemal tõul hinnati 

kui mõõdukat. Statistiliselt lõputöö käigus vaadeldud kliiniliste tunnuste (sh otiit ja 

oftalmoloogilised tunnused) esinemissagedus tõust oluliselt ei sõltunud, kuid siiski oli kahe 

tõu vahel märgata mõningad erinevused. Nii esines erinevalt buldogitelt saksa lambakoertel 

kõõma, tuhmi karvkatet ja ebameeldivat lõhna ning püotraumaatilise dermatiiti ja kallust, 

mille põhjuseks võib pidada tõulisi iseärasusi, sh karvkatet. Ka atoopilise dermatiidi 

kliiniliste tunnuste leviku muster koerte kehal (v. a. sügelus ja erüteem) oli erinev, nt 

prantsuse buldogitel esinesid tunnused näo- ja ninavoltides ning sabavoldis, pealael ja turjal. 

Lõputöö tulemusena selgus, et tõulised iseärasused mõjutavad haigustunnuste tekkimise 

vanust, nahakahjustuste leviku mustrit kehal ja karvkatet. Arvestades valimi väikest suurust 

ja tunnuste väiksest esinemissagedust ei olnud aga võimalik anda statistiliselt usaldusväärset 

hinnangut kahe tõu kliiniliste tunnuste erinevustele. 

Märksõnad: saksa lambakoer, prantsuse buldog, sügelus, nahakahjustused  
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Atopic dermatitis in dogs is a multifactorial, chronic inflammatory skin disease. The clinical 

expression of this disease is affected by the genetic background of the animal, the 

environment, various allergens and exacerbating factors. Etiology of atopic dermatitis is still 

not entirely clear. It is thought to be caused by a combination of genetic and environmental 

factors that lead to skin barrier defects, immune dysregulation and dysbiosis of dermal 

microbiome. Atopic dermatitis in dogs is a predisposed disease therefore different 

phenotypes have been described. Its primary clinical sign is pruritus, which could lead to skin 

lesions and the secondary infection. The purpose of this study is to describe and to compare 

the clinical signs of atopic dermatitis in German Shepherds and French Bulldogs and to 

examine how breed characteristics affect their manifestation. The study involved 30 dogs 

who were diagnosed with atopic dermatitis in the Small Animal Clinic of Estonian University 

of Life Sciences in the years 2017-2022. Microsoft Excel and statistical software R was used 

for data proceedings and analysis. It appeared that the most common signs of atopic 

dermatitis in both breeds were pruritus, erythema, hair loss, crusts, hyperpigmentation and 

lichenification. Statistically the initial clinical signs developed significantly earlier in French 

Bulldogs. The intensity of the pruritus in both breeds was rated as moderate.There was some 

difference but no clear dependance of frequency of manifestation of observed clinical signs 

of the two breeds (including otitis and ophthalmic signs). Unlike French Bulldogs, during the 

observation of German Shepherds there was evidence of dandruff, dull coat, unpleasant odor, 

pyotraumatic dermatitis and callus, which can be attributed to breed features, including 

differences of coat intensity and characteristics. Also the distribution of clinical lesions 

(excluding pruritus and erythema) was different. For example French Bulldogs showed the 

signs of facial, nasal, head and tail folds. As a result of the thesis, it turned out that breed 

peculiarities influence the age at onset of the desiase, distribution of skin lesions on the body 

and coat, however due to a small sample size and a low frequency of signs it was not possible 

to provide a statistically reliable estimate of the differences in clinical signs between the two 

breeds. 
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LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU 

ASIS - allergeenspetsiifilise IgE määramine seerumist (allergen-specific IgE serology testing) 

ASIT - allergeenspetsiifiline immunoteraapia (allergen-specific immunotherapy) 

IDT - epikutaantest (intradermal testing) 

IgE - immunoglobuliin E 

IL - interleukiin 

JAK - janus-kinaas  

Th - T-abistajarakk (T-helper) 
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SISSEJUHATUS 

Koerte atoopiline dermatiit on retsidiveeruv, põletikuline multifaktoriaalne nahahaigus, mille 

patogeneesis osaleb palju erinevaid tegureid: immuunsüsteemi düsregulatsioon, geneetika, 

allergeenid ja keskkond, nahabarjääri häire ja naha mikrobioomi düsbioos (Nuttall jt, 2013). 

Käesoleva lõputöö teema on aktuaalne, sest viimasel ajal atoopiline dermatiit on üha enam 

levinud nahahaigus koerte seas (Marsella, 2021a). Koerte atoopiline dermatiit mõjutab 

negatiivselt nii looma kui ka tema omaniku elukvaliteeti ning sageli nõuab eluaegset teraapiat, 

mis on lokaalse ja süsteemse ravi kombinatsioon. Atoopilisele dermatiidile on iseloomulik naha 

sügelus, millega kaasnevad erinevad nahalööbed: naha punetus, erüteemsed maakulid ja 

paapulid, isetekitatud alopeetsia, erosioonid, hüperpigmentatsioon ja lihhenifikatsioon 

(Outerbridge ja Jordan, 2021). Tabandunud nahal tekib sageli sekundaarne infektsioon, mille 

põhjustajad on Staphylococcus pseudintermedius ja Malassezia pachydermatitis (Hensel jt, 

2015). Nahakahjustuste levik koera kehal võib sõltuvalt tõust varieeruda, aga peamiselt asuvad 

nad näol, kõrvalestade sissepinnal, kuulmekäikudes, käppadel, kaenla-, kõhu- ja 

kubemepiirkonnas (Outerbridge ja Jordan, 2021). Koerte atoopilise dermatiidi levinud 

komplikatsioon on väliskõrvapõletik (Jaeger jt, 2010). Kliinilised tunnused ilmnevad esimest 

korda tavaliselt alla 3-aastastel koertel. Need võivad esineda aastaringselt või sesoonselt ning 

kaasneda teiste sügelust ja põletikku tekitavate nahahaigustega (Bizikova jt, 2015a). Atoopilise 

dermatiidi diagnoosi panek on keeruline, sest haigusel ei ole patognoomilisi kliinilisi tunnuseid 

või täpset diagnostilist testi, mis viitaks lõppdiagnoosile (Hensel jt, 2015). Koerte atoopiline 

dermatiit on eluaegne probleem, kuid oskuslikult valitud ravistrateegia aitab hoida kliinilised 

tunnused remissioonis (Nuttall jt, 2013). 

Kuna saksa lambakoertel ja prantsuse buldogitel on olemas geneetiline eelsoodumus atoopilise 

dermatiidi tekkimisele (Outerbridge ja Jordan, 2021), siis käesoleva lõputöö põhiline eesmärk 

ongi kirjeldada ja võrrelda nendel kahel tõul esinevaid atoopilise dermatiidi kliinilisi tunnuseid 

ning uurida, kuidas tõulised iseärasused mõjutavad atoopilise dermatiidi kliiniliste tunnuste 

avaldumist. Lisaks kirjeldati ka kliiniliste tunnuste levikut koerte eri kehapiirkondadel. Uuringu 

läbiviimiseks valiti saksa lambakoerad ja prantsuse buldogid, kellele pandi vastav diagnoos 

ajavahemikus 2017–2022. Patsientide andmeid koguti retrospektiivselt Eesti Maaülikooli 

Väikeloomakliiniku Provetcloud© haldussüsteemist. Lisaks antakse käesolevas lõputöös 

kokkuvõtlik ülevaade tänapäevastest teadmistest koerte atoopilise dermatiidi kohta, mis on 

koostatud artiklite ja ramatute põhjal. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Koerte atoopilise dermatiidi tänapäevane definitsioon  

Käesoleva lõputöö käsitlemisel on oluline selgeks teha terminoloogia, mis on seotud koerte 

atoopilise dermatiidiga. Kõige olulisemad mõisted, mida on vaja teada antud lõputöö lugemisel, 

on järgmised:  

 Atoopia on organismi geneetiline eelsoodumus arendada immunoglobuliini E (IgE) 

vahendatud ülitundlikkust keskkonna allergeenide suhtes. Esialgselt tähendas atoopia 

kõigepealt haiguse tekkemehhanismist arusaamise puudumist. Omadussõna atoopiline 

võib kuuluda erinevate seisundite juurde, näiteks atoopiline riniit, atoopiline astma või 

atoopiline dermatiit.  

 Atoopiline haigus on ükskõik milline atoopia kliiniline väljendumine. Atoopiline 

dermatiit on kõige sagedamini esinev atoopiline haigus koertel. Teised, vähem levinud 

atoopilised haigused on atoopiline riniit ja atoopiline konjunktiviit.  

 Atoopiline dermatiit on geneetilise eelsoodumusega põletikku ja sügelust tekitav 

allergiline nahahaigus iseloomulike kliiniliste tunnustega, mis on seotud enamasti IgE 

antikehade tootmisega keskkonna allergeenide vastu.  

 Atoopiat meenutav haigus (ingl atopic-like dermatitis) on põletikku ja sügelust tekitav 

nahahaigus, mille kliinilised tunnused on sarnased atoopilise dermatiidiga, kuid mille 

puhul IgE antikehade tootmist keskkonna või teiste allergeenide vastu ei saa tõestada 

allergiliste testidega. Praktilisest seisukohast antud termin kirjeldab koeri, kes vastavad 

kõikidele koerte atoopilise dermatiidi kliinilistele kriteeriumitele, kuid kelle kõik 

allergilised testid on negatiivsed (Olivry jt, 2001).  

Esialgu koerte atoopiline dermatiit oli tuntud kui allergiline sissehingatav dermatiit. 

Epidemioloogia, immunoloogia ja kliiniliste sümptomite parem mõistmine on viinud uue 

definitsioonini (Nuttall jt, 2013). Koerte atoopiline dermatiit on geneetilise eelsoodumusega 

progressiivne krooniliselt korduv iseloomulike kliiniliste tunnustega põletikku ja sügelust 

tekitav nahahaigus, mille puhul koera organism toodab IgE antikehasid, mis on kõige 

sagedamini suunatud keskkonna allergeenide vastu (Halliwell, 2006). Siiski tunnistatakse, et 

peale IgE ja histamiini tootmist mängivad atoopilise dermatiidi patogeneesis olulist rolli ka 

paljud teised faktorid (Pucheu-Haston jt, 2015a). Koerte atoopiline dermatiit on keeruline ja 

multifaktoriaalne haigus, millesse on kaasatud immuunsüsteemi düsregulatsioon, allergiline 
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tundlikkus, nahabarjääri häired, naha mikrobioomi düsbioos ja keskkonnategurid (Nuttall jt, 

2013). Kliinilise haiguse areng on geneetiliste ja keskkonnategurite vastastikuse toime tulemus 

(Marsella, 2021a).  

1.2. Koerte atoopilise dermatiidi patogenees 

Koerte atoopilise dermatiidi patogenees ei ole täielikult arusaadav. Tänapäeval on leitud, et 

haigus kujuneb geneetiliste ja keskkonnategurite keerulise vastastikmõju tulemusena, mis viib 

nahabarjääri häire, immuunsüsteemi düsregulatsiooni ja naha mikrobioomi düsbioosini 

(Outerbridge ja Jordan, 2021). Järgnevalt käsitletakse atoopilise dermatiidi patogeneesi 

mõjutavaid erinevaid tegureid.  

1.2.1. Muutused immuunsüsteemi töös 

Atoopilise dermatiidiga koerte immuunsüsteemis on kirjeldatud palju kõrvalekaldeid. 

Tänapäeval ei ole teada, kas nendel muutustel on primaarne roll haiguse patogeneesis või on 

nad teiste defektide tagajärg (Marsella, 2013a). Koerte atoopiline dermatiit on keeruline ja 

multifaktoriaalne haigus, mille puhul toimuvad rakkude poolt vahendatud ja humoraalsed 

immuunvastused (Pucheu-Haston jt, 2015a).  

1.2.1.1. Immunoglobuliini E roll atoopilise dermatiidi patogeneesis 

IgE kogusisaldus seerumis tervetel ja atoopilise dermatiidiga koertel oluliselt ei erine (Hill jt, 

1995). Kliiniliselt tervetel koertel võib see olla isegi kõrgem kui koertel atoopiaga (Fraser jt, 

2003). Allergeenspetsiifilise IgE kõrgenenud taset seostatakse rohkem koerte allergiliste 

haigustega (Pucheu-Haston jt, 2015a). Enamikul atoopilise dermatiidiga koertel 

allergeenspetsiifilise IgE tase on kõrge, kuid mõned koerad, kelle sümptomid sobivad atoopilise 

dermatiidi kliinilise pildiga ning kellel on välistatud teised sügelust tekitavad põhjused, ei 

demonstreeri allergeenspetsiifilise IgE märkimisväärset suurenemist. Kliiniliselt tervetel 

koertel allergeenspetsiifilise IgE tase võib olla suurenenud kolmel põhjusel. Esiteks, koeral võib 

esineda atoopilise dermatiidi varajane staadium ehk kliiniline pilt pole veel jõudnud välja 

areneda. Teiseks, neil võib esineda teistsugune IgE tüüp, mis ei ole seotud atoopilise 

dermatiidiga. Kolmas põhjus võib olla see, et kliinilise haiguse arenguks puuduvad teised 

tähtsad patogeneesis osalevad aspektid. IgE heterogeensus oli leitud nii inimestel kui ka koertel. 

Teadlased on välja käinud hüpoteesi, et esinevad IgE kaks tüüpi: IgE+ (tekitab haigust) ja IgE- 

(ei tekita haigust) (Marsella, 2013a).  



 

10 
 

1.2.1.2. Mis toimub naha sees atoopilise dermatiidi puhul?  

Atoopilise dermatiidiga naha histoloogiat iseloomustatakse T-rakkude, dendriitrakkude, 

eosinofiilide ja nuumrakkude abil (Bizikova jt, 2015a). Kahjustusteta nahas esineb 

kergekujuline epidermaalne spongioos, milles on lümfotsüütidest, monotsüütidest, 

dendriitrakkudest ja nuumrakkudest koosnev pindmine perivaskulaarne infiltraat. Kahjustatud 

nahale on iseloomulik progressiivne epidermaalne spongioos, akantoos ja hüperkeratoos ning 

CD4+ ja CD8+ T-rakkude, monotsüütide, eosinofiilide, neutrofiilide, nuumrakkude ja 

plasmarakkudega infiltratsioon (Nuttall jt, 2013).  

Varasemal ajal arvati, et atoopilise dermatiidi puhul immuunsüsteemi düsregulatsioonis 

osalevad peamiselt IgE, nuumrakud ja nuumrakkude poolt vabastatud mediaatorid (histamiin, 

leukotrieenid). Tänapäeval on leitud, et olulist rolli mängivad ka T-rakud ja tsütokiinid 

(Marsella, 2014). Erinevad uuringud on näidanud, et atoopilise dermatiidi puhul toimub 

märkimisväärne T-abistajarakkude (ingl Th ehk T-helper) Th2 tüübi polariseeritud 

immuunvastus. Polariseeritud Th2 vastuse korral on suurenenud interleukiinide (IL-4, IL-5 ja 

IL-13) tase seerumis, mononukleaarsete rakkude tase perifeerses veres ja kahjustatud nahas 

ning lisaks Th2 rakkude tase perifeerses tsirkulatsioonis (Outerbridge ja Jordan, 2021). Th2-

polariseeritud immuunvastusel on atoopilise dermatiidi patogeneesis suur roll. See edendab 

humoraalset immuunsust, mis omakorda provotseerib allergeenspetsiifiliste IgE antikehade 

ning hüpersensitiivsusvastusega seotud põletikuliste rakkude, näiteks eosinofiilide, tootmist 

(Pucheu-Haston jt, 2015b). Allergeenspetsiifiline IgE seondub koerte naha sees olevate nuum- 

ja Langerhansi rakkude pinnaga. Allergeenspetsiifiline IgE vahendab nuumrakkude 

degranulatsiooni, allergeeni püüdmist, töötlemist ja presentatsiooni (Pucheu-Haston jt, 2015a). 

Nuumrakud asuvad kõrvalestade, kõhu ja varbavahede nahas, mis on atoopilise dermatiidi 

kahjustuste kõige levinumad kohad (Nuttall jt, 2013). Nuumrakkudel on IgE FcεRI retseptorile 

kõrge afiinsus, tänu millele on IgE nahas stabiilselt seotud ning suurendab allergeenide poolt 

vahendatud aktivatsiooni tundlikkust (Zeman jt, 2002). Sidudes ennast epidermaalsete 

Langerhansi rakkude peal asuva FcεRI-ga, IgE suurendab allergeeni presentatsiooni tõhusust. 

FcεRI olemasolu tõttu atoopilised koerad on tundlikumad erinevate allergeenide suhtes (Nuttall 

jt, 2013).  

On tõestatud, et T-lümfotsüütidel on oluline roll atoopilise dermatiidi patogeneesis. Häired T-

rakkude populatsioonis kajastavad haiguse erinevaid staadiume. Th2 on iseloomulik haiguse 

akuutsele faasile, samal ajal kui Th1 kroonilisele faasile. Th2 tsütokiinid esinevad akuutses 

faasis (12–24 tundi pärast allergeeniga kokkupuudet), samal ajal kui Th1 tsütokiin esineb 
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kroonilises faasis (48–96 tundi pärast allergeeniga kokkupuudet). Kui esineb nii Th1 kui ka 

Th2, siis on tegemist enesetrauma või sekundaarse infektsiooniga (Marsella jt, 2012).  

IL-4 ja IL-13 lisaks nende põletikku tekitavatele omadustele aktiveerivad kiheluse tekke eest 

vastutavaid naha inerveerivaid neurone, põhjustades naha sügelust (Oetjen jt, 2017). IL-31 on 

tähtis koerte atoopilise dermatiidi sügeluse mediaator. IL-31 tekitab sügelust, aktiveerides kas 

somatosensoorseid nahka innerveerivaid neuroneid või reguleerides keratinotsüütidest ja 

immuunrakkudest proinflamatoorsete mediaatorite vabastamist (Outerbridge ja Jordan, 2021).  

1.2.2. Geneetika  

Koerte atoopilise dermatiidi patogeneesis mängib olulist rolli ka pärilikkus. Mõnedel 

puhtatõulistel koertel on suurenenud atoopilisse dermatiiti haigestumise risk. Need tõud on 

kuldne retriiver, labradori retriiver, saksa lambakoer, West Highlandi terjer ja prantsuse buldog. 

Mitmed uuringud on näidanud, et koerte atoopiline dermatiit on pärilik haigus (Outerbridge ja 

Jordan, 2021). Atoopilise dermatiidi geneetilise tausta uurimise jaoks on läbi viidud erinevad 

geneetilised uuringud (ingl genome-wide linkage, genome-wide association ja candidate gene 

association uuringud) (Nuttall, 2013). Vaatamata sellele ei ole tänapäeval saadaval definitiivset 

geneetilist testi atoopilise dermatiidi tuvastamiseks. Oletatakse, et on olemas geenid, mis 

võivad mõjutada atoopilise dermatiidi arengut. Näiteks Rootsis elavatel saksa lambakoertel on 

selliseks geeniks PKP2. Antud geen vastutab keratinotsüütide struktuuri ja adhesiooni eest. 

Geneetilised uuringud on näidanud, et koerte atoopiline dermatiit ei ole lihtsalt domineerivate 

või retsessiivsete tunnustega seotud haigus, vaid keeruline polügeenne häire, mis tuleneb 

mitmekesistest geneetilistest mutatsioonidest. Need mutatsioonid varieeruvad sõltuvalt tõust ja 

geograafilisest asukohast. Seetõttu tuleb koerte atoopilise dermatiidi geneetilisi uuringuid teha 

tõupõhiselt ühes piiritletud piirkonnas (Outerbridge ja Jordan, 2021). Koerte geneetilised 

uuringud ja aretusprogrammid ei anna täpset vastust selle osas, millised koerad kuuluvad 

riskirühma ja keda tuleks seetõttu aretusest välja jätta (Nuttall, 2013). Genotüpiseerimine 

võimaldab loomaarstidel valida efektiivsem ravimeetod või ennetada haiguse arengut, 

minimeerides haigust provotseerivate keskkonnategurite mõju riskirühma kuuluvatele 

patsientidele (Nuttall jt, 2013).  

1.2.3. Allergeenid ja keskkond  

Nagu eelnevalt mainitud, on atoopilise dermatiidi kliiniline haigus geneetiliste ja 

keskkonnategurite kombinatsiooni tulemus (Bizikova jt, 2015b). Atoopilise dermatiidi levik 

võib olla seotud mitte ainult vastava diagnoosiga koerte aretuses kasutamisega, vaid ka 
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keskkonnatingimuste muutustega. Siin võib viidata nn „hügieeniteooriale“, mille põhimõte 

seisneb selles, et vähenenud kokkupuude parasiitide ja kasulike bakteritega soodustab 

atoopilise dermatiidi arengut. Sama teooriat saab rakendada mitte ainult inimeste, vaid ka 

lemmikloomade suhtes. Vanasti olid lemmikloomad keskkonna poolt rohkem mõjutatud ning 

neil oli vähem kontakte kodutolmulestadega, teisalt oli neil rohkem kokkupuuteid parasiitide ja 

bakteritega. Tänapäeva koerad söövad toortoidu asemel enam kommertstoitu ning puutuvad 

rohkem kokku kodudes olevate allergiat põhjustavate teguritega. Samas on neil vähem kontakte 

kasulike bakteritega. Kõik eelnevalt loetletud aspektid viitavad atoopilise dermatiidi 

esinemissageduse suurenemisele (Marsella, 2021a). Esmakordselt kirjeldati atoopilist 

dermatiiti koeral, kellel oli allergia ambroosia õietolmu vastu. Need varasemad kirjeldused on 

viinud atoopilise dermatiidi olemuse mõistmiseni, milleks on organismi reaktsioon keskkonna 

allergeenidele. Põhilised allergeenid on tolmu- ja säilituslestad, õietolm, hallitusseente spoorid, 

epiteel, putukad. Tänapäeval on teadmised koerte atoopilise dermatiidi patogeneesist 

komplekssemad. Siiski mängivad keskkonna allergeenid olulist rolli atoopilise dermatiidi 

patogeneesis.  

Tänapäeval kodutolmu tervikuna ei klassifitseerita enam allergeenina, vaid vaadatakse selle 

koostisosi eraldi. Kodutolmu komponendid, mis võivad tekitada allergiat, on kõõm, hallituse 

spoorid ja lestad (Prelaud, 2014). 

Tolmulestad 

Tolmulestade põhitoiduks on proteiinirikkad substraadid nagu kõõm ja hallitusseened. 

Perekonna Dermatophagoides esindajad (300 µm) elavad ohtralt sarvestunud osakesi 

sisaldavates kohtades nagu madratsid, padjad, diivanid ja voodid. Samuti võib suures koguses 

tolmulesti leida vaipadest. Tolmulestade jaoks on optimaalne temperatuur 20-30°C ja niiskus 

80-90% (Nuttall jt, 2006). Dermatophagoides pteronyssinus on tundlik niiskuse kõikumisele 

(Arlian ja Morgan, 2003), mistõttu esineb seda kõige rohkem niiskes ja merelises kliimas 

(Colloff, 1987) ning troopikas. D. farinae on levinud rohkem kuivas kliimas (Prelaud, 2014).  

Säilituslestad  

Peamised säilituslestad (ingl storage mites), mis tekitavad allergiat koertel ja inimestel, on 

Acarus siro, Glycyphagus destructor, Tyrophagus putrescentiae ja Lepidoglyphus spp. Neid 

lestasid võib tavaliselt leida heinapallidest, põhust, teraviljast või kuivast söödasegust. Nad 

kasutavad toiduallikana hallitusseeni. Väga niisketes tingimustes võivad nad olla kodutolmu 

peamine komponent (Canfield ja Wrenn, 2010). Koera kuivtoidus on säilituslestade areng 



 

13 
 

minimaalne jahedas ja kuivas keskkonnas (niiskus 68%), suure niiskusega (71%) ning soojas 

(23°C) keskkonnas on kuivtoit lestadega saastunud juba 5 nädalat pärast pakendi avamist 

(Brazis jt, 2008). Atoopilised koerad on rohkem mõjutatud säilituslestade poolt kui inimesed. 

Risttundlikkust lestade allergeenide suhtes esineb sageli. Atoopilise dermatiidiga koertel esineb 

kodutolmulestadele tundlikkuse 2 fenotüüpi: tundlikkus ainult D. farinae ja Euroglyphus 

maynei vastu ning polüsensitiivsus enamikele kodulestadele. 

Reaktsioon tolmu- ja säilituslestadele võib provotseerida atoopilise dermatiidiga koera seisundi 

halvenemist (Prelaud, 2014). Tänapäeval on teada, et atoopilise dermatiidi puhul allergeenide 

sensibiliseerumise viis on epikutaanne (Marsella jt, 2012). Iganädalane kodutolmulestadest 

ekstrakti manustamine atoopilise dermatiidi geneetilise eelsoodumusega koerte nahale on 

tekitanud allergeenspetsiifilise IgE sisalduse suurenemist ning provotseerinud nii lokaalset kui 

ka üldist sügelust. Nahabarjääri häire soodustab ülitundlikkuse teket, sest naha sarvkihi 

eemaldamine suurendab IgE-st sõltuvat naha reaktsiooni kodutolmulestadele (Pucheu-Haston 

jt, 2008).  

Õietolm  

Selleks et tekiks allergiline reaktsioon loomadel ja inimestel, peab õietolmu sisaldus õhus olema 

üsna suur. Seetõttu putuktolmlevad taimed ei põhjusta suurt allergilist reaktsiooni. Kõige 

sagedamini tekitavad õietolmuallergiat sellised taimed nagu ambroosia Põhja-Ameerikas ja 

Ida-Euroopas, heintaimed ja teised pehmevarrelised taimed paljudes Euroopa riikides, kask 

Põhja-Euroopas ning jaapani krüptomeeria Jaapanis.  

Hallitusseente spoorid 

Allergia hallitusseente spooride vastu on koertel vastuoluline, sest in vivo ja in vitro testimisel 

oli leitud palju valepositiivseid reaktsioone. Spoorid võivad areneda niisketes (Alternaria, 

Aspergillus, Penicillinum) või kuivades tingimustes (Cladosporium spp.) sõltuvalt 

sporulatsiooni hooajast. On olemas hallitusseened, näiteks Ustilago spp., mis parasiteerivad 

taimedel ning toodavad suurel hulgal spoore. Need spoorid satuvad koerte karvadele ning 

võivad tekitada allergilist reaktsiooni. Tänapäeval koerte allergiat hallitusseente spooride vastu 

ei ole veel lõpuni uuritud (Prelaud, 2014).  

1.2.4. Nahabarjääri häire  

Nahk on füüsiline, immuunne, biokeemiline ja mikroobne barjäär, mis eraldab organismi 

sisemist keskkonda välisest maailmast (Luger jt, 2021). Nahabarjääri düsfunktsiooni tagajärjel 



 

14 
 

tungivad allergeenid epidermaalkihist kergemini läbi (Chermprapai jt, 2018). Nad 

stimuleerivad lokaalset immuunvastust ning kutsuvad esile polariseeritud Th2-immuunvastust 

(Santoro jt, 2015). Naha tähtsaid struktuurseid valke alla surudes ning sügelust ja kratsimist 

tekitades kahjustab polariseeritud Th2-immuunvastus veelgi rohkem epidermaalkihi 

terviklikkust ja funktsiooni (Chermprapai jt, 2018).  

Sarvkiht (ld stratum corneum) on epidermise väline kiht, mis on naha esmane füüsiline barjäär. 

Sarvkiht koosneb lipiidmaatriksi sees olevatest korneotsüütidest (Chandrasekaran ja Shaw, 

1978). Sarvkihi, eriti lipiidmaatriksi terviklikkus on oluline nahabarjääri funktsiooni 

säilitamisel (Chermprapai jt, 2018). Lipiidmaatriks koosneb kolesteroolist, vabadest 

rasvhapetest ja keramiididest (Outerbridge ja Jordan, 2021). Keramiidid on vahajad lipiidsed 

ained, mis võivad koosneda erinevatest sfingosiinide ja rasvhapete kombinatsioonidest 

(Madison, 2003). Keramiidide põhiline funktsioon on struktuurne, lisaks annavad nad 

rakkudele signaale (Uchida, 2014). Suurenenud transepidermaalne veekadu (ingl 

transepidermal water loss - TEWL) atoopilise dermatiidiga koertel on seotud keramiidide 

vähenenud sisaldusega nahas (Shimada jt, 2009), mis omakorda on seotud akuutse põletikulise 

vastusega allergeenile (Hara jt, 2000). Atoopilise dermatiidiga kahjustamata nahas on 

keramiidide sisaldus epidermaalses lipiidses kihis märkimisväärselt madalam võrreldes terve 

koera nahaga (Santoro jt, 2015). Muutunud on ka naha ülemiste kihtide struktuur. Atoopilise 

dermatiidiga kahjustamata nahas on lipiidmaatriksi terviklikkus ja paksus oluliselt 

tagasihoidlikum võrreldes terve koera nahaga (Inman jt, 2001). Inimeste atoopilise dermatiidi 

hiljutised uuringud on näidanud, et üks tähtsamatest atoopilise dermatiidi arengut 

soodustavatest teguritest on filaggriini mutatsioonid (Osawa jt, 2011). Filaggriin on vajalik 

nahabarjääri funktsioneerimiseks. Filaggriini geenimutatsioonide esinemist täheldati atoopilise 

dermatiidiga briti labradori retriiveritel ja tai väikestel tõugudel, kuid West Highlandi terjeritel 

mitte (Nuttall jt, 2013).  

1.2.5. Mikrobioomi düsbioos  

Naha mikrobioom on naha peal paiknev mikroorganismide üldpopulatsioon (Santoro jt, 2015). 

Atoopilise dermatiidiga koertel esinevad korduvad nahainfektsioonid, mille peamised tekitajad 

on Staphylococcus pseudintermedius ja Malassezia pachydermatitis (Hensel jt, 2015). 

Atoopilise dermatiidi kahjustusega nahalt leiti vähem erinevate bakterite liike (madalam 

bioloogiline mitmekesisus) võrreldes tervete koerte nahaga (Hoffmann jt, 2014). Peaaegu 

kõikide atoopilise dermatiidiga koerte nahk on koloniseeritud S. pseudintermedius bakterite 

poolt. S. pseudintermedius kinnitub atoopilise dermatiidiga koerte nahale (nii kahjustusteta kui 
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ka kahjustatud nahale) kergemini võrreldes terve koera nahaga. Hetkel arvatakse, et 

koloniseerimine ja infektsioon on seotud peremeesorganismiga. Hiljutised uuringud olid 

suunatud nahas ja limaskestades asuvate antimikroobsete peptiidide aktiivsusele, kuid 

tulemused ei olnud järjekindlad. Antimikroobsete peptiidide roll koerte atoopilise dermatiidi 

patogeneesis on ebaselge ning nõuab veel uurimist (Nuttall jt, 2013). Seente mikrobioota ehk 

mükobioota atoopilise dermatiidiga koertel ei ole nii rikkalik võrreldes tervete koertega 

(Meason-Smith jt, 2015). Erinevate Malassezia liikide uurimisel koerte tervel ja kahjustusteta 

atoopilisel nahal leiti, et lipiidist sõltuvate pärmseente M. globosa ja M. restricta rohke levik 

oli tüüpiline tervele nahale, samal ajal kui M. pachydermatitis ohtrat esinemist registreeriti 

allergiliste koerte nahal. Sellist pärmseente liikide erinevust põhjendab asjaolu, et atoopilise 

dermatiidiga koerte nahk sisaldab vähem lipiide (Meason-Smith jt, 2020). Mikroorganismid 

toimivad proinflammatoorselt, meelitades ja aktiveerides põletikulisi rakke ning juhtides 

kroonilist rakkude vahendatud immuunsust. Huvitav on see, et atoopilise dermatiidiga koerad 

toodavad allergeenspetsiifilisi IgE antikehi Malassezia ja Staphylococcus vastu (Nuttall jt, 

2013). Tänapäeval ei ole veel teada, millist erilist rolli mängib koera naha mikrobioota 

atoopilise dermatiidi patogeneesis. Naha mikrobioomi ja atoopilise dermatiidi patogeneesi 

vahel seose leidmiseks on vajalikud täiendavad uuringud. See informatsioon võib olla kasulik 

bakteriaalse ülekasvu ja püoderma kontrolli all hoidmisele (Outerbridge ja Jordan, 2021).  

1.3. Atoopilise dermatiidiga koerte profiil ja kliinilised tunnused 

Koerte atoopiline dermatiit ilmneb vanuses 6 kuud kuni 3 aastat (Griffin ja DeBoer, 2001). 78% 

atoopilise dermatiidiga koertel kliinilised tunnused ilmnevad enne 3-aastaseks saamist (Favrot 

jt, 2010). Koera sugu ei mõjuta haiguse esinemist (Bizikova jt, 2015a). Ühes uuringus, mis oli 

läbiviidud 2010. aastal, siiski leiti, et emastel bokseritel ja isastel kuldsetel retriiveritel esines 

atoopilist dermatiiti rohkem (Wilhem jt, 2010). Atoopiline dermatiit võib olla sesoonne. Mõnel 

koeral esineb hooajalisus haiguse alguses, kuid haiguse progresseerumisel võib kaduda (Griffin 

ja DeBoer, 2001). Umbes 80% koertel esinevad atoopilise dermatiidi sesoonsed kliinilised 

tunnused kevadel või suvel (Scott, 1981). 82% atoopilise dermatiidiga koertest elavad toas. 

Toakoertel on suurem kokkupuude kodutolmulestadega, mis võib halvendada või muuta 

kliinilisi tunnuseid ägedamaks (Favrot, 2014).  

Atoopilise dermatiidi esmane tunnus on sügelus, mis eelneb teiste kliiniliste tunnuste 

tekkimisele (Bizikova jt, 2015a). Enamik kliinilisi tunnuseid on tingitud enesetraumast ja/või 

sekundaarsetest infektsioonidest. Väikesed erüteemsed paapulid on atoopilise dermatiidi harva 
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leitavad primaarsed nahakahjustused. Tavaliselt loomaarst näeb juba põletiku, sügeluse ja/või 

sekundaarse infektsiooni tagajärgi. Need on ekskoriatsioonid ja isetekitatud alopeetsia. 

Sekundaarse infektsiooni tekitajad on bakterid ja/või pärmseened. Bakteriaalse 

nahainfektsiooni korral võivad esineda järgmised nahakahjustused: paapulid, pustulid, 

koorikud, erosioonid ja epidermaalkolaretid (ingl epidermal collarettes). Pärmseened 

põhjustavad nahal hüperplaasiat, hüperpigmentatsiooni ja lihhenifikatsiooni. Atoopilise 

dermatiidiga koertel esineb sageli krooniline väliskõrvapõletik (Griffin ja DeBoer, 2001). 

Kõige levinumad tabandunud kehapiirkonnad on kõrvalestad, kaenlaalused, kõht, ees- ja 

tagajäsemed, mokad ning perineaalpiirkond (Favrot, 2014). Nahakahjustuste tüüpi ja levikut 

koera nahal mõjutab ka tõug. Näiteks kõige sagedamini tabandunud nahapiirkonnad prantsuse 

buldogitel on kaenlaalused, silmalaud ja painutuskohad. Lisaks ilmnevad neil atoopilise 

dermatiidi esmased tunnused ka varemini (esimese eluaasta jooksul) võrreldes teiste tõugudega. 

Saksa lambakoertel on nahakahjustuste kõige levinumad kohad küünarnukid, eesjäsemed ja 

rindkere. Samuti võib neil esineda sügelus ilma nahakahjustusteta ning seborröa (Wilhem jt, 

2010).  

Järgnevalt käsitletakse käesoleva lõputööga seotud nahakahjustuste definitsioone ja saksa 

lambakoera ja prantsuse buldogi tõulisi iseärasusi.  

1.3.1. Primaarsed nahakahjustused 

Primaarne nahakahjustus on esmane nahalööve, mis areneb spontaanselt ning otseselt viitab 

allolevale haigusele. Primaarsed nahakahjustused tekivad ja kaovad kiiresti, kuid võivad 

muutuda sekundaarseteks regressiooni, traumeerimise või degeneratsiooni tulemusena. 

Primaarsete nahakahjustuste definitsioonid on järgmised: 

 Maakul on < 1 cm diameetriga hästi piirdunud, terve nahaga samas tasapinnas olev 

erüteemne laik. 

 Paapul on < 1 cm diameetriga tihkenenud sõlmekujuline moodustis (Miller jt, 2013a). 

Paapulid on tavaliselt erüteemsed põletikuliste rakkude infiltratsiooni tõttu (Marsella, 

2021b).  

 Pustul on mäda sisaldav, hästi piirdunud, naha peal paiknev sõlmekujuline moodustis.  

 Kubel on teravalt piirdunud, tursunud kõrgend nahapeal, mis on tavaliselt seotud ägeda 

allergilise reaktsiooniga, näiteks urtikaariaga. 

 Noodul on > 1 cm diameetriga, hästi piirdunud, tihke nahasõlm, mis võib ulatuda naha 

sügavamatesse kihtidesse.  
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1.3.2. Sekundaarsed nahakahjustused  

Sekundaarne nahakahjustus on teisene nahalööve, mis areneb primaarsest nahakahjustusest 

looma enesetraumeerimise või väliste tegurite, nagu trauma ja ravimid, mõju tulemusena. 

Sekundaarsete nahakahjustuste definitsioonid: 

 Epidermaalkolaretid on ketenduse eritüüp, mille korral sarvestunud epidermis koorub 

ringikujuliselt keskpunktist servade poole. Tavaliselt nad on primaarsete 

nahakahjustuste (näiteks paapulid, pustulid) põletiku tagajärg.  

 Ekskoriatsioon on haavand, mis tekib tavaliselt sügeluse tagajärjel enesetraumeerimise 

tulemusena.  

 Erosioon on pindmise epidermise defekt, mis ei haara epidermise basaalset kihti. 

 Lihhenifikatsioon on naha paksenemine ja karenemine, mida iseloomustab naha mustri 

esiletoomine (Miller jt, 2013a). Kroonilise atoopilise dermatiidi puhul lihhenifikatsioon 

võib esineda koos hüperpigmentatsiooniga (Mueller, 2021).  

 Kallus on paksenenud ja kare nahapaksend, mida iseloomustavad alopeetsia, 

hüperkeratoos ja lihhenifikatsioon (Miller jt, 2013b).  

1.3.3. Primaarsed ja sekundaarsed nahakahjustused 

Mõned nahakahjustused võivad olla nii primaarsed kui ka sekundaarsed sõltuvalt nende tekke 

põhjusest. Näiteks, alopeetsia võib osutuda primaarseks tunnuseks endokriinhaiguse korral, 

kuid sekundaarseks tunnuseks sügeluse pärast tekkinud eneselakkumise tulemusel.  

Primaarsete või sekundaarsete nahakahjustuste definitsioonid: 

 Alopeetsia on täielik või osaline karvakadu.  

 Ketendus on epidermise sarvkihi irduvate osakeste eraldumine.  

 Koorik on kuiva eksudaati, seerumi, mäda, vere, rakkude, ketenduse või ravimite 

jääkide nahapealne kogum.  

 Komedoon on laienenud karvanääps koos sarvestunud rakkude ja rasuga (Miller jt, 

2013a). 

1.3.4. Saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite karvkatte iseloomustus 

Saksa lambakoeral on kahekihiline keskmise pikkusega karvkate. Karvastiku väliskiht on tihke, 

sirgete karvadega, kare ning paikneb keha lähedal. Jäsemed, pea ja käpad on kaetud lühikeste 

karvade ning kael pika ja tihkema karvaga. Prantsuse buldogi karvkate on lühike, liibuv, läikiv 
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ja sile. Nahk on pehme ja lõtv, eriti pea ja õla piirkondades, ning moodustab volte (American 

Kennel Club, 2006).  

1.4. Atoopilise dermatiidi diagnoosimine 

On oluline mainida, et koerte atoopilisel dermatiidil ei ole patognoomseid kliinilisi tunnuseid, 

mille alusel, anamneesi ja koera kliinilist ülevaatust arvestades võib panna definitiivset 

diagnoosi (DeBoer ja Hillier, 2001). Selle põhjuseks on kliinilise pildi mitmekesisus, mis sõltub 

geneetilistest teguritest (tõust sõltuvad fenotüübid), nahakahjustuste ulatusest (lokaalsed või 

generaliseerunud), haiguse kulust (akuutne või krooniline) ja sekundaarse infektsiooni 

olemasolust. Tänapäevase juhendi järgi koerte atoopilise dermatiidi diagnoosimisel on kolm 

erinevat lähenemisviisi, mis üksteist täiendavad: 

 Muude nahahaiguste, mille kliinilised tunnused on sarnased koerte atoopilise dermatiidi 

kliinilise pildiga, välistamine; 

 Koera anamneesi ja kliiniliste sümptomite põhjalik tõlgendus; 

 Allergiatestid naha sensitiivsuse määramiseks; kasutuses on epikutaantestid (ingl 

intradermal testing – IDT) ning allergeenspetsiifilise IgE seroloogia test IgE 

määramiseks (ingl allergen-specific IgE serology testing – ASIS).  

Järgnevalt käsitletakse atoopilise dermatiidi diagnoosi paneku meetodeid põhjalikumalt.  

1.4.1. Muude nahahaiguste välistamine  

Sügelusega patsiendi käsitlus nõuab põhjalikku ja järkjärgulist lähenemisviisi, mis peab viima 

definitiivse diagnoosini. Sügelusega nahahaiguste võimalikud diferentsiaalsed diagnoosid on 

esitletud tabelis 1. Teisi nahahaigusi peab välistama, tuginedes patsiendi anamneesile, 

kliinilisele ülevaatusele, diagnostilistele testidele ja ravile vastusele. Peamised dermatoloogias 

kasutatavad diagnostilised meetodid on kammimine kirpude leidmiseks, nahakaabe, 

trihhogramm ning naha- ja kõrvaproovide tsütoloogia (Hensel jt, 2015). 
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Tabel 1. Tähtsad naha haigused ja parasiidid, mis võivad tekitada sügelust (Hensel jt, 2015) 

Sügelust tekitavad välisparasiidid Kirbud 

 Sarkoptoos (Sarcoptes lestad) 

 Demodekoos (Demodex lestad) 

 Heiletioos (kõõmalestad) 

 Pedikuloos (täid) 

 Kõrvasügelislestad (Otodectes cynotis) 

Sekundaarne nahainfektsioon Stafülokokk püoderma 

 Malassezia dermatiit 

Allergilised nahahaigused Kirbuallergiline dermatiit 

 Atoopiline dermatiit 

 Toiduallergia 

 Reaktsioon putukahammustusele 

 Kontaktne dermatiit 

Kasvajad Nahalümfoom 

 

1.4.1.1. Esimene samm: kirpude olemasolu välistamine  

Kirpude infestatsiooni puhul esinevad koertel nahakahjustused ja kirbuallergiast tingitud 

sügelus selja piirkonnas, sabapõhjal ja reie siseküljel (Joonis 1) (Bruet jt, 2012). Kirbuallergilise 

dermatiidi puhul ei pruugi kirpude infestatsioon olla tugev. Atoopilise dermatiidiga samaaegselt 

võib kaasneda ka kirbuallergiline dermatiit, mis teeb diagnoosi paneku keerulisemaks. Kuna 

kirbud on sügeluse potentsiaalsed tekitajad, tuleb välistada kirpude infestatioon. Selleks on vaja 

järgida järgmisi juhiseid: 

 Kirpude levik ja sellega seotud kirbuallergia esinemine sõltub geograafilisest 

piirkonnast, kus koer elab. Kirbud on rohkem levinud soojemates riikides. Loomaarst 

peab teadma epidemioloogilist olukorda, ning isegi kirpude väikse leviku puhul antud 

regioonis tuleb pöörata tähelepanu koera anamneesile: kas loomal on kodus teiste 

loomadega kontakte või kas ta on käinud hiljuti reisil?  

 Kui koeral esinevad nahakahjustused ja sügelus kohtadel, mis ei ole iseloomulikud 

kirpude infestatsioonile (käpad, kuulmekäik), siis tuleb kaaluda teisi sügelust tekitavaid 

põhjusi.  
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 Sügelusega koeral on oluline läbi viia dermatoloogiline ülevaatus. Isegi kui kammimisel 

ja ülevaatusel ei ole kirpe võimalik tuvastada, on ikkagi vaja teostada efektiivset 

kirbutõrjet (Hensel jt, 2015). Soovituslik on kasutada süsteemseid insektsitsiide, sest 

nad on tõhusamad ja kiirema toimega võrreldes lokaalselt turja peal kasutatavate 

täpilahustega (Dryden jt, 2013a). Kirpude infestatsiooni ennetamiseks tuleb kirbutõrjet 

teostada regulaarselt (Dryden jt, 2013b). Lisaks on oluline teha kirbutõrjet kõikidel 

kodus elavatel loomadel (Hensel jt, 2015).  

 

 

 

Joonis 1. Sügeluse ja nahakahjustuste levik kirbuallergilise dermatiidiga koeral. Akuutsed 

nahakahjustused: erüteemsed maakulid, paapulid, koorikutega paapulid, püotraumaatiline dermatiit 

(ingl hot-spot). Kroonilised kahjustused: isetekitatud alopeetsia, lihhenifikatsioon ja 

hüperpigmentatsioon (Hensel jt, 2015). 

 

1.4.1.2. Teine samm: teiste ektoparasiitide olemasolu kontroll 

Sügelust võivad tekitada ka teised välisparasiidid. Need on sügelislest, kõõmalest ja kõrvalest. 

Demodekoos võib esineda atoopilise dermatiidiga samaaegselt. Erinevad välisparasiidid 

eelistavad spetsiifilisi kehaosi (Joonised 2, 3, 4 ja 5), kuid kliinilise ülevaatuse käigus nende 

eristamine võib olla raskendatud.  

Sügelislesta (Sarcoptes scabiei var. canis) võib leida mikroskoobi all pindmise nahakaapme 

proovi uurides. Samuti võib teha seroloogilist testi sügelislesta tuvastamiseks, kui see on 

saadaval.  
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Joonis 2. Sügelislestale iseloomulik sügeluse ja nahakahjustuste levik koera kehal. Nahakahjustused 

sügelislesta korral on paapulid, erüteem, ketendus, ekskoriatsioonid (Hensel jt, 2015). 

 

Perekonna Demodex lestade leidmiseks sobivad meetodid on sügav nahakaabe, pigistatud naha 

teibiproov ja karvade mikroskoopiline uuring. Mitme kehaosa naha uurimisel on Demodex lest 

kergesti leitav (Hensel jt, 2015). 

 

 

 

Joonis 3. Demodex lestadele iseloomulikud tabandunud kehapiirkonnad. Nahakahjustused demodikoosi 

puhul on lokaalne, multilokaalne või generaliseerunud alopeetsia, ketendus, erüteem, komedoonid ja 

furunkuloos (Hensel jt, 2015).  

 

Otodektoosi korral välistes kuulmekäikudes on tumepruun või must pudenev nõre, mille 

mikroskopeerimisel võib leida kõrvasügelislestasid (Otodectes cynotis) (Scott ja Horn, 1997).  
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Joonis 4. Kõrvasügelislest tabandab peamiselt mõlemaid kuulmekäike. Nahakahjustused on erüteem 

kuulmekäikudes, tumepruun kohvitaoline kõrvanõre (Henselt jt, 2015). 

 

Kõõmalestade (Cheyletiella spp.) tuvastamiseks võib kasutada kammimist, teibiproovi või 

nahakaabet. Nad munevad ka mune, mis kinnituvad karvadele. Mune võib leida trihhogrammi 

abil.  

 

 

Joonis 5. Kõõmalestale iseloomulikud tabandunud kehaosad koeral. Heiletioosi puhul esineb 

märkimisväärne seborröa selja piirkonnas (Hensel jt, 2015). 

 

Sügelis- ja kõõmalestasid ei ole alati lihtne leida. Sellisel juhul tuleb teha katseravi 

antiparasiitikumidega välistamaks nende parasiitide poolt tekitatud sügelust. Allergiatesti puhul 

sügelislestal ja kodutolmulestadel võib esineda risttundlikkus. Seetõttu välisparasiiditõrje 

tugevalt sügelevatel koertel on alati näidustatud.  

1.4.1.3.  Kolmas samm: sekundaarse nahainfektsiooni välistamine 

Bakteriaalne nahainfektsioon, mis on põhjustatud Staphyloccocus pseudintermedius poolt, on 

väga levinud atoopilise dermatiidiga koertel. Pindmise püoderma tüüpilised nahakahjustused 

on paapulo-pustulaarsed lööbed ja epidermaalkolaretid. Bakteriaalse infektsiooni kinnitamiseks 

on vaja teha nahalt võetud materjali tsütoloogia. Bakterite tundlikkuse määramine on vajalik 
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juhul, kui koeral on korduvad püoderma episoodid, mis ei allu antibakteriaalsele ravile. 

Stafülokokk püoderma on enamikel juhtudel sekundaarne probleem, mille primaarsed põhjused 

on sügelust tekitavad või mitte tekitavad haigused nagu koerte atoopiline dermatiit, teised 

allergiad või endokriinhaigused.  

Malassezia pachydermatitis on ovaalse, pähkli või matrjoška kujuga pärmseen, mis on kergesti 

leitav mikroskopeerimisel. Kõige efektiivsem diagnostiline test pärmseente tuvastamiseks on 

nahavoltidest, lihhenifikatsiooni ja rasvase seborröaga nahast võetud tsütoloogia. Tavaliselt on 

kliinilised tunnused seotud tsütoloogiast suurtes kogustes leitavate pärmseentega. Siiski on 

olemas Malassezia suhtes ülitundlikud koerad, kellel sügelust ja nahakahjustusi tekitab juba 

väike kogus pärmseeni. Malassezia dermatiidi diagnoos peab põhinema kliinilistel ja 

tsütoloogiast tulenevatel leidudel ning olema kinnitatud positiivse vastusega seentevastasele 

ravile (Hensel jt, 2015). 

1.4.1.4. Neljas samm: toiduallergia ja toidutalamatusega seotud nahareaktsioonid 

Toiduga seotud sügelus on tingitud kahest erinevast mehhanismist. Esimene on toidutalumatus, 

mis ei ole immuunvahendatud reaktsioon. Teine on toiduallergia, ehk immuunvahendatud 

reaktsioon, sealhulgas IgE vahendatud ülitundlikkus (Hillier ja Griffin, 2001). Kliiniliselt 

koerte allergilised reaktsioonid toidule võivad atoopilise dermatiidiga väga sarnased olla. 

Toiduallergia puhul võivad koertel esineda seedehäired nagu kõhulahtisus, oksendamine, 

roojamisraskused, pehme konsistentsiga väljaheide, gaasid ja kiirenenud soolemotoorika (Picco 

jt, 2008). Toiduallergia ei vasta nii edukalt glükokortikosteroididega katseravile (Favrot jt, 

2010). Ideaaljuhul peab katsetama eliminatsioonidieediga. Eliminatsioonidieedis peavad olema 

sellised koostisosad, millega koeral ei olnud varasemat kokkupuudet (Hensel jt, 2015). 

Alternatiivina saab kasutada hüdrolüüsitud toitu (Olivry ja Bizikova, 2010). Kõige levinumad 

koerte toiduallergeenid on veiseliha, piimatooted, kana ja nisu ning vähesel määral soja, 

lambaliha, sealiha ja mais (Roudenbush, 2013). Eliminatsioonidieedi kestus peab olema 

minimaalselt 8 nädalat, et saavutada täielik kliiniline paranemine (Rosser, 1993). 

Toiduallergiast võib rääkida siis, kui provokatsioonil ehk tavapärase toidu tagastamisel looma 

seisund halveneb.  

Kui eelnevad diagnoosimise etapid on läbitud, kuid koeral siiski esineb sügelus, tuleb mõelda 

atoopilise dermatiidi diagnoosi peale (Hensel jt, 2015). 
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1.4.2. Koera anamneesi ja kliiniliste sümptomite põhjalik tõlgendus  

Koerte atoopilise dermatiidi esmane kliiniline tunnus on sügelus, mis avaldub erinevates 

käitumisviisides: enesekratsimises, objektide vastu hõõrumises, enesenärimises ja lakkumises, 

pea raputamises. Sõltuvalt allergeeni allikast võib sügelus olla sesoonne (õietolm) või 

mittesesoonne (tolmulestad) (Zur jt, 2002). Atoopilise dermatiidi alguses võib sügelus olla ilma 

nahakahjustusteta või esinevad ainult primaarsed nahakahjustused nagu erüteem ja paapulid. 

Atoopilise dermatiidi kõige levinumad tabandunud kehaosad on nägu, kõrvalestade sisepinnad, 

kõht, kaenlaalused, kubemepiirkond, perianaalpiirkond ja käpad (Griffin ja DeBoer, 2001). 

Haiguse kroonilises kulus on sekundaarsed nahakahjustused enesekratsimise, kroonilise 

põletiku ja sekundaarsete infektsioonide tagajärg. Tüüpilised sekundaarsed nahakahjustused on 

ekskoriatsioonid, alopeetsia, lihhenifikatsioon, hüperpigmentatsioon, koorikud ja seborröa 

(Hensel jt, 2015). Uus rakendusmeetod, mis aitab sügeluse puhul kliiniliste leidude 

tõlgendamisel, on Favrot`i kriteeriumid. Selles abivahendis on toodud looma anamneesi ja 

kliiniliste sümptomite kriteeriumid, mis on atoopilise dermatiidi diagnoosiga koertel kõige 

sagedamini esinenud (Favrot jt, 2010): 

 kliinilised tunnused hakkavad avalduma alla kolmeaastasel koeral, 

 koer elab enamasti toas, 

 glükokortikoididravile vastav sügelus, 

 sügelus esineb enne nahakahjustusi, 

 tabandunud eesjäsemed ja kõrvalestade sisepinnad, 

 kõrvalestade servad on terved (sarkoptoosi puhul tabandunud), 

 dorsolumbaarpiirkond ei ole mõjutatud (kirbuallergilise dermatiidi puhul selja piirkond 

tabandunud). 

On oluline meeles pidada, et Favrot`i kriteeriume on vaja kasutada koos teiste diagnostiliste 

meetoditega.  

1.4.3. Allergiauuringud  

Allergiatestid ei ole alati vajalikud, kui atoopilise dermatiidi diagnoos on juba pandud teiste 

nahahaiguste välistamisel. Allergiatestid on õigustatud, kui koeral esinevad rasked kliinilised 

tunnused, mille kestvus on rohkem kui 3 kuud aastas ning sümptomaatiline ravi ei ole võimalik 

ravimite kõrvaltoimete tõttu. Veterinaarias on saadaval 2 tüüpi allergiatesti: IDT ja ASIS. 

Arvatakse, et IDT on eelistatud meetod allergia diagnoosimisel, kuigi ASIS meetodil on mõned 

eelised epikutaantesti ees: ei vaja sedatsiooni protseduuri läbiviimiseks, vähem traumaatiline 
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(korduvad injektsioonid ei ole vajalikud), mugavam (ei ole vaja pügada, võtab vähem aega), 

väiksem ravimite mõju testi tulemustele (samaaegne põletikuvastane/sügelusevastane teraapia). 

Kuid suur miinus on see, et ASIS määrab ainult tsirkuleerivat allergeenspetsiifilist IgE ega 

arvesta teisi allergia tekkemehhanisme. Allergiatestidel võivad esineda valepositiivsed ja 

valenegatiivsed tulemused. On kindlaks tehtud, et 10–30% atoopilise dermatiidiga koertel võib 

epikutaantest olla negatiivne. Valenegatiivsed tulemused võivad olla tingitud valest testi 

läbiviimise metoodikast või ajast, allergeenide väga väiksest kontsentratsioonist, ravimite 

mõjust, patsiendi sisemistest teguritest, mittesobiva allergeeni valikust. Kui patsiendil esineb 

atoopiat meenutav dermatiit, siis ka epikutaantest võib olla valenegatiivne (Hensel jt, 2015). 

Koerte atoopiat meenutav haigus on kliiniliselt identne atoopilise dermatiidiga, kuid IgE 

immuunvastust keskkonna allergeenidele ei saa tuvastada (Halliwell, 2006). Tuleb meeles 

pidada, et erinevate allergeenide vahel võib esineda risttundlikkus, näiteks tolmulestade ja 

säilituslestade vahel. Testide tulemuste, anamneesi ja kliinilise pildi põhjalik tõlgendus nõuab 

aega ja kogemust (Hensel jt, 2015).  

1.4.3.1. IDT ehk epikutaantestid 

IDT on naha nuumrakkude reaktiivsuse kaudne hindamine tänu allergeenspetsiifilise IgE 

esinemisele (Hillier ja DeBoer, 2001). Usaldusväärsete testitulemuste saamiseks on oluline 

valida kõige tõenäolisemaid allergeene lähtudes looma geograafilisest asukohast ja eluviisist. 

Nahasiseseid injektsioone tehakse koera lateraalse rindkere piirkonnas. Proovi kohta pügatakse 

ja injektsiooni kohti märgistatakse 2 cm vahega. Tavaliselt süstevedelik potentsiaalse 

allergeeniga koguses 0,05–0,1 ml süstitakse nahasiseselt ning tulemust hinnatakse 15–20 

minuti pärast. Nahareaktsiooni võrdlemiseks tehakse positiivne (süstitakse histamiini) ja 

negatiivne (süstitakse füsioloogilist lahust) kontrollkoht (Hensel jt, 2015). Nahareaktsiooni 

võib hinnata subjektiivselt ja/või objektiivselt. Subjektiivse hinnangu puhul vaadatakse 

punetuse intensiivsust ja/või suurust, turse ja/või kubla teket. Objektiivse hinnangu korral 

mõõdetakse nahamuutuste diameetrit. Uuringud on näidanud, et olulist vahet kahe meetodi 

vahel ei ole (Hubbard ja White, 2011). Subjektiivse hinnangu puhul positiivne 

kontrollreaktsioon annab 1 punkti ja negatiivne 0 punkti. Reaktsioon allergeenile loetakse 

positiivseks, kui hinnangu käigus saadakse 2 või rohkem punkti. Epikutaantesti teostamisel 

tuleb olla ettevaatlik ravimite kasutamisega, kuna nad võivad mõjutada testi tulemust. 

Antihistamiinikud, glükokortikoidid, progestogeenid, β2-adrenergilised agonistid, 

bronhodilaatorid ja tritsüklilised antidepressandid võivad mõjutada epikutaantesti tulemust 

(Hillier ja Deboer, 2001). Kuna testi teostamise jaoks tuleb loom anesteesiasse panna, on oluline 
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valida õiged preparaadid. Oksümorfoon, ketamiin, diazepaam, atsepromasiin ja morfiin ei sobi 

anesteesiaks (Martin ja Martin, 2006). Epikutaantesti läbiviimise jaoks saab ohutult kasutada 

ksülasiini, deksmedetomidiini, tiletamiini/zolasepaami, tiamülaali, halotaani, isofluraani ja 

metoksüfluraani (Hillier ja Deboer, 2001).  

1.4.3.2. ASIS 

Allergilise analüüsi käigus määratakse allergeenispetsiifilise IgE antikehasid allergiapaneelis 

olevate allergeenide vastu, mis valitakse konkreetse patsiendi jaoks. Allergiapaneelis võivad 

olla erinevad allergeenid: õietolm, hallitusseened, kodutolmulestad ja epidermaalsed 

allergeenid (Hensel jt, 2015).  

1.5. Atoopilise dermatiidi ravi  

Nagu juba eelnevalt mainitud, koerte atoopilise dermatiidi iseloomulik tunnus on sügelus, 

sellepärast peamine terapeutiline eesmärk on sügeluse kiire ja efektiivne leevendamine. Koerte 

atoopiline dermatiit võib olla tüsistatud erinevate haigust süvendavate teguritega, näiteks 

keskkonna allergeenid, toit, samaaegne kirbuallergiline dermatiit, sekundaarsed infektsioonid. 

Efektiivseks raviks on oluline kompleksne lähenemine. Koerte atoopiline dermatiit on pigem 

krooniline nahahaigus ning nõuab eluaegset teraapiat. Atoopilise dermatiidi ravimite 

kombinatsiooni valikul on oluline individuaalne lähenemisviis nii patsiendile kui ka koera 

omanikule, et ravimid oleksid ohutud, tõhusad ja taskukohased. Sõltuvalt atoopilise dermatiidi 

haiguse kulust (akuutsed kliinilised tunnused või krooniline haiguse kulg) lähenemine ravile ka 

mingil määral erineb. Atoopilise dermatiidi ravistrateegia võib jagada kaheks: lokaalne ravi ja 

süstemaatiline ravi (Outerbridge ja Jordan, 2021).  

1.5.1. Lokaalne ravi  

Atoopilise dermatiidi lokaalses teraapias on kasutuses erinevad ravivormid: šampoonid, 

nahaspreid, salvrätikud, täpilahused, kreemid ja salvid. Lokaalsed ravimid mõjuvad otse 

kahjustatud nahale, mis vähendab kasutatavate süsteemsete ravimite hulka. Lokaalsed ravimid 

leevendavad sügelust, niisutavad ja rahustavad nahka, vähendavad patogeensete bakterite ja 

pärmseente levikut naha peal ning parandavad naha kaitsebarjääri. Spetsiaalse šampooniga 

pesemine on sageli näidustatud atoopilise dermatiidi ravi osana. Pesemise käigus naha ja 

karvade pealt eemaldatakse keskkonna allergeenid, eksudaat, koorikud ja põletikumediaatorid, 

mis omakorda vähendab sügelust ja niisutab nahka. Atoopilise dermatiidi akuutses 

algstaadiumis on soovituslik koera pesta spetsiaalse šampooniga kaks korda nädalas. 
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Nahakahjustuste raskusastmest ja ulatusest sõltuvalt lisaks spetsiaalse šampooniga pesemisele, 

võib naha peal kasutada täiendavat lokaalset ravi (nahasprei, täpilahused). Kui atoopiline 

dermatiit ei ole enam ägedas faasis ning kontrolli alla võetud, siis piisab naha pesemisest mitte 

ärritava šampooniga üks kord nädalas (Olivry jt, 2015).  

1.5.1.1. Antimikroobne lokaalne ravi 

Atoopilise dermatiidiga koertel on suurem risk sekundaarse infektsiooni tekkeks, mis on 

põhjustatud S. pseudintermedius ja/või M. pachydermatitis poolt. Need patogeenid sageli 

tekitavad ka väliskõrvapõletikku. Lokaalsete mikroobivastaste ravimite koostises on 

kloorheksidiini ja asooli sisaldavate seentevastaste ravimite kombinatsioonid, mis toimivad nii 

bakteritele kui ka pärmseentele. Mikroobivastane lokaalne ravi on soovituslik ka atoopilise 

dermatiidi pikaajalisel perspektiivil korduvate nahainfektsioonide ennetamiseks. Mõned 

lokaalsed ravivahendid võivad tekitada ka kõrvaltoimeid, ärritades või kuivatades nahka ning 

halvendades nahabarjääri funktsiooni. 

1.5.1.2. Naha vitaalsuse taastamine lokaalse ravi abil  

Kahjustatud nahabarjääri taastamine on oluline aspekt koerte atoopilise dermatiidi ravis. 

Lokaalsed nahahooldusvahendid on saadaval erinevates vormides (täpilahused, spreid, 

šampoonid), nad sisaldavad asendamatuid rasvhappeid, kolesterooli, keramiide, 

fütosfingosiine. Nende ainete põhiülesanne on nahabarjääri funktsiooni ja terviklikkuse 

taastamine. Sellisel viisil need tooted võivad vähendada ärritavate ainete, allergeenide ja 

mikroobide naha sisse sattumist ning ennetada allergilist reaktsiooni ja põletiku teket 

(Outerbridge ja Jordan, 2021). 

Alladerm Spot-On (Virbac SA) on lokaalne nahahooldusvahend, mis sisaldab keramiide, 

kolesterooli ja rasvhappeid (Virbac UK). Alladerm aitab naha lipiidbarjääri taastumisel ja 

dermatiidi raskusastme parandamisel (Marsella jt, 2013b).  

Dermoscent Essential 6 Spot-on (Dermoscent, LDCA, France, Bayer Animal Health, USA, 

Tarrytown, NJ) on asendamatuid rasvhappeid ja eeterlikke õlisid sisaldav lokaalne 

nahahooldusvahend, mis taastab naha tasakaalu, leevendades sügelust ja dermatiiti (Blaskovic, 

2014).  

Allermyl šampoon (Virbac SA) sisaldab monosahhariide, polüsahhariide, lipiide ja 

antimikroobset ainet. Ta on näidanud kliinilist efektiivsust atoopilise dermatiidi kompleksravi 

osana (Reme jt, 2004).  
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1.5.1.3. Lokaalne sügeluse- ja põletikuvastane ravi 

Sage põletikuvastaste ravimite lokaalne manustamine koera naha peale on ebamugav, sest 

koerad kipuvad seda lakkuma, mille tõttu suureneb süsteemse imendumise risk ja toksilisus 

ning väheneb terapeutiline efektiivsus. Kreemi, geeli ja salvi laialdane määrimine koera nahale 

ei ole mõistlik karvade tõttu. Keskmise tugevusega glükokortikoide sisaldavad nahaspreid on 

head vahendid sügeluse lühiajaliseks raviks atoopilise dermatiidi puhul (Outerbridge ja Jordan, 

2021). 

Hüdrokortisoonatseponaat (Cortavance, Virbac SA) on dermokortikoid, mis leevendab nii 

sügelust kui ka põletikku ja ravib seega kiiresti põletiku ja sügelusega kulgeva dermatoosi 

tagajärjel tekkinud nahakahjustusi. Hüdrokortisoonatseponaat koguneb koera nahas, 

võimaldades saavutada lokaalset efektiivsust väikese annusega (Virbac SA, 2007). Cortavance 

sprei naha peale manustamine kaks korda nädalas on näidanud efektiivsust atoopilise dermatiidi 

ravis ning lükanud edasi ägedate kliiniliste tunnuste teket (Lourenço jt, 2016).  

Glükokortikoide sisaldavad losjoonid ja kreemid ei ole mõistlikud kasutamiseks suurte 

kehapindade ravimiseks. Nad sobivad väiksemate kehaosade, näiteks käppade või kõrvalestade 

ravimise jaoks. Kontrollimatu pikaajaline glükokortikoidide naha peale manustamine võib 

põhjustada süsteemsete kõrvaltoimete teket. Pikaajaline tugevate glükokortikoidide kutaanne 

manustamine võib põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: naha atroofia, alopeetsia, pindmised 

follikulaarsed tsüstid, komedoonid, demodikoos ja püoderma. Uuematel dermakortikoiditel 

(hüdrokortisoonatseponaat, mometasoon) on süsteemsete ja paiksete kõrvaltoimete tekkimise 

risk väiksem, sest nad metaboliseeruvad naha sees inaktiivseteks metaboliitideks.  

1.5.2. Süsteemne teraapia  

Süsteemse ja lokaalse ravi kombinatsioon on vajalik eduka atoopilise dermatiidi raviks. 

Varasemal ajal süsteemsete ravimite valik oli piiratud, sest olid kättesaadavad ainult 

suukaudsed glükokortikoidid ja antihistamiinikumid. Antihistamiinikumite kasutamine 

atoopilise dermatiidi ravis ei ole piisavalt efektiivne. Glükortikoidid on laia põletikuvastase ja 

kiire toimega ravimid, mida on mõistlik kasutada atoopilise dermatiidi ravimisel. Atoopilise 

dermatiidi säilitusravi puhul glükokortikoide kasutamine ei ole soovituslik. Tänapäeva 

ravimiturul on saadaval uuemad sügelusevastased preparaadid. Need on tsüklosporiin A, 

oklatsitiniib (Apoquel, Zoetis) ja lokivetmab (Cytopoint, Zoetis). Süsteemsed ravimid ei pruugi 

toimida sama efektiivselt kõikidele koertele. Igale patsiendile tuleb valida ravimeid 
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individuaalselt, lähtudes omaniku rahalistest võimalustest, ravimite kõrvaltoimetest, toime 

kiirusest ning kliinilisest efektiivsusest (Outerbridge ja Jordan, 2021). 

Suukaudsed glükokortikoidid 

Atoopilise dermatiidi ägeda kliinilise haiguse puhul on süsteemsete glükokortikoidide 

kasutamine looma ravis õigustatud. Nad hakkavad kiiresti toimima ning leevendavad sügelust 

koheselt. Glükokortikoidide lühiajaline kasutamine on suhteliselt ohutu ja efektiivne. 

Glükokortikoidid võivad lühiajalisel kasutamisel põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid: polüuuria, 

polüdipsia, võimalikud käitumuslikud muutused, hingeldus. Pikaajalise manustamise korral 

võivad need tekitada iatrogeenset hüperadrenokortitismi, mille kliinilised tunnused on 

alopeetsia, õhuke nahk, suur kõht. Harvemini tekivad naha kaltsifitseerumine, steroidne 

hepatopaatia ja diabeet. Prednisolooni või prednisooni algusdoos on 0,5–1 mg/kg üks kord 

päevas (võib jagada kaheks annuseks) kuni paranemiseni (tavaliselt kulub selleks 5–7 päeva), 

edaspidi tuleb doosi alandada 0,25–0,5 mg/kg või veel madalamale ning manustada ülepäeviti. 

Pikaajalise ravikuuri korral on soovitatav looma jälgida kuseteede infektsiooni ja 

maksanäitajate suhtes (DeBoer, 2014).  

Tsüklosporiin A on efektiivne ravim kroonilise atoopilise dermatiidi korral (Olivry jt, 2015). 

Tsüklosporiin inhibeerib rakusisest kaltsineuriini. Intratsellulaarne kaltsineuriin on ensüüm, 

mis osaleb T-rakkude aktivatsioonis ja proinflammatoorsete tsütokiinide transkriptsioonis. 

Tsüklosporiini A raviskeem on järgmine: 5 mg/kg suu kaudu 1 kord päevas 4 nädala jooksul. 

Selline raviskeem on näidanud raske dermatiidi taandumist. Tsüklosporiin A hakkab mõjuma 

aeglaselt (Outerbridge ja Jordan, 2021). Koertel, kellel atoopiline dermatiit on kliinilises 

remissioonis, saab vähendada tsüklospiriini manustamise sagedust, näiteks ülepäeviti või isegi 

2 korda nädalas (Steffan jt, 2006). Kõige levinumad võimalikud kõrvaltoimed seedesüsteemile 

on oksendamine ja kõhulahtisus. Tsüklosporiin A võib tekitada ka igeme hüperplaasiat, 

tinglikke seeninfektsioone ja papillomatoosi (Archer jt, 2014). 

Oklatsitiniibmaleaat (Apoquel, Zoetis) on Janus kinaasi (JAK) inhibiitor, mis pärsib peamiselt 

JAK-1 ensüümist sõltuvate tsütokiinide funktsiooni. Oklatsitiniib mõjutab 

proinflammatoorseid ja allergilistes reaktsioonides (sügeluses) osalevaid tsütokiine (IL-2, IL-

4, IL-6, IL-13, IL-31). Oklatsitiniibi kasutatakse atoopilise dermatiidiga kaasneva sügeluse ning 

kliiniliste sümptomite raviks üle 12 kuu vanustel koertel (Gonzales jt, 2014). Oklatsitiibmaleaat 

imendub kiiresti, on kiire biosaadavusega ning poolestusajaga 4–6 tundi (Collard jt, 2014). 

Oklatsitiniibi tootja soovitatav algannus on 0,4–0,6 mg/kg suukaudselt kaks korda päevas 
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ravipikkusega kuni 14 päeva. Säilitusravi jaoks jätkata sama doosiga (0,4–0,6 mg/kg) üks kord 

päevas (Allerton, 2020). Oklatsitiibi võimalikud kõrvaltoimed on seedehäired, mis on tavaliselt 

ise kiiresti mööduvad ning esinevad harva (ainult 3–5% koertel). Soovitatav on koera jälgida 

infektsioonide, demodikoosi või nahamoodustise tekkimise suhtes (DeBoer, 2014). 

Oklatsitiniib sobib nii lühiajalise kui ka pikaajalise atoopilise dermatiidi ravi jaoks (Outerbridge 

ja Jordan, 2021).  

Lokivetmab (Cytopoint, Zoetis) on spetsiaalselt koertele mõeldud ainult koerte interleukiin-31 

vastu suunatud monoklonaalne antikeha. IL-31 blokeerimine ennetab IL-31 seondumist 

koeretseptoriga ja inhibeerib seeläbi IL-31 vahendatud rakusignaali, leevendades atoopilise 

dermatiidiga seotud sügelust ja olles põletikuvastase toimega. Lokivetmabi poolestusaeg on 16 

päeva ning ta tsirkuleerib vereringes mõned nädalad. Soovitatav miinimumannus on 1mg/kg 

üks kord kuus. Lokivetmabi ei tohi kasutada alla 3 kg kaaluvatel koertel. Harvadel juhtudel 

võib esineda ülitundlikkuse reaktsioon (Michels jt, 2016). Lokivetmab sobib nii akuutse kui ka 

kroonilise atoopilise dermatiidi ravi jaoks (Outerbridge ja Jordan, 2021).  

1.5.3. Allergeenspetsiifiline immunoteraapia  

Allergeenspetsiifiline immunoteraapia (allergen-specific immunotherapy – ASIT) soodustab 

taluvust nende allergeenide suhtes, millistele koer on ülitundlik, seega väheneb süsteemsete 

ravimite hulk. ASIT koostis põhineb allergiatestidest saadud tulemustel. Uuring, mille käigus 

käsitleti ASIT efektiivsust koertel, on demonstreerinud, et umbes 20% koertel oli teraapiale 

täielik vastus ehk kõikide kliiniliste tunnuste kadumine koos teiste ravimite lõpetamisega, 

samas 40–50% koertel esines rahuldav vastus ravile kliinilise pildi paranemise ja teiste ravimite 

koguse vähenemisega, ning ülejäänud 30–40% koeri ei vastanud immunoteraapiale piisavalt 

hästi. Kui omanik ja loomaarst on otsustanud teha ASIT, siis soovitatakse sellega jätkata 12 

kuu vältel, et hinnata kliinilist efekti täielikult. Kõrvaltoimeid, milleks on süstekoha lokaalne 

reaktsioon, lühiajaline kihelus, oksendamine, kõhulahtisus, esineb harva (Mueller, 2014). ASIT 

on ohutu ja resultatiivne atoopilise dermatiidi pikaajaline ravimeetod (Outerbridge ja Jordan, 

2021).  

  



 

31 
 

2. TÖÖ EESMÄRK  

Käesoleva lõputöö eesmärk oli kirjeldada ja võrrelda saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite 

atoopilise dermatiidi korral esinevaid kliinilisi tunnuseid ning uurida kuidas tõulised 

iseärasused mõjutavad atoopilise dermatiidi kliiniliste tunnuste avaldumist. Andmeid 

analüüsimiseks ja lõputöö eesmärgi täitmiseks koguti retrospektiivselt Eesti Maaülikooli 

Väikeloomakliinikusse pöörduvate saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite kohta.  
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

3.1. Valim 

Käesoleva lõputöö uuringu läbiviimiseks valimisse võeti saksa lambakoerad ja prantsuse 

buldogid, kellel diagnoositi atoopiline dermatiit Eesti Maaülikooli Väikeloomakliinikus 

aastatel 2017–2022. Tõugude valik oli tehtud põhjusel, et nii saksa lambakoertel kui ka 

prantsuse buldogitel on olemas eelsoodumus atoopilise dermatiidile, samas on nende välimus 

ja karvkate struktuur piisavalt erinev.  

Loomakliiniku kasutatavas andmebaasis Provetcloud© (Finnish Net Solutions, Soome) oli 

uuringu läbiviimise hetkel 15 atoopilise dermatiidi diagnoosiga saksa lambakoera ja 18 vastava 

diagnoosiga prantsuse buldogit. Valimisse võeti 15 saksa lambakoera (6 emast ja 9 isast koera) 

ja 15 prantsuse buldogit (10 emast ja 5 isast koera), kokku osales uuringus seega 16 emast ja 

14 isast koera. Valimisse pääsemiseks vajalikud põhilised kriteeriumid olid välisparasiitide ja 

toiduallergia välistamine, mis on olulised etapid atoopilise dermatiidi diagnoosimisel. Kolm 

prantsuse buldogit jäeti uuringust välja, sest nende puhul atoopiline dermatiit ei olnud 

korrektselt diagnoositud ning puudus põhjalik dermatoloogiline ülevaatus.  

3.2. Andmete registreerimine ja töötlemine  

Andmete registreerimiseks ja töötlemiseks kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 

2013 (Microsoft©, Ameerika Ühendriigid). Tulemuste visualiseerimiseks kasutati Microsoft 

Excel 2013 programmi ja statistikatarkvara R 4.1.2 pakette ggplot2 (Wickham, 2016) 

ja ggstatsplot (Patil, 2021). Analüüsiti ka uuringus osalevate atoopilise dermatiidiga koerte 

haiguslood. Dermatoloogilisel vastuvõtul loomaarst on küsitlenud loomaomanikke, kasutades 

spestsiaalset dermatoloogilise küsitlus- ja ülevaatuse vormi (Lisa 1). Uuringu teostamise jaoks 

tähelepanu pöörati eelnimetatud vormi järgmistele punktidele:  

 Millal probleem algas ehk vanus, millal omanikud märkasid esmakordselt koeral 

sügelust, nahapeal tekkinud muutusi või probleeme kõrvadega; 

 Sügeluse tugevus. Sügeluse intensiivsust hinnati kirjelduse alusel kasutades 10-pallist 

skaalat, kus 0 vastab normaalsele, 2 väga kergele, 4 kergele, 6 mõõdukale, 8 tugevale ja 

10 väga tugevale sügelusele. Analüüsimisel arvestati ainult sügeluse kirjeldust 

dermatoloogi esmasel vastuvõtul. Kahel saksa lambakoeral ja kolmel prantsuse buldogil 

puudus anamneesis informatsioon sügeluse tugevuse kohta, aga sügeluse levik koera 
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kehal haigusloos oli kirjas. Tõenäoliselt, loomaarst ei pannud sügeluse tugevuse kohta 

kirja, kuid sügelus nendel koertel esines; 

 Kehapiirkonnad, kus koer ennast sügas: nägu, käpad, kaenlaalused, kubemepiirkond, 

tagakeha, muud kehaosad. Kuna loomaarst kirjutas sellesse lahtrisse tavaliselt ka 

spetsiifilisemaid kehapiirkondi, siis andmete analüüsi käigus lisati ka need kehaosad. 

Uuringu läbiviimisel arvestati ainult sügeluse kohtadega, mida omanik kirjeldas 

esimesel vastuvõtul. Koerte sügeluse kohad ja nende esinemissagedus kanti tabelisse 

edasiseks analüüsiks; 

 Otiidi puhul analüüsiti, kas koeral oli üleüldse tema elu jooksul esinenud kõrvadega 

probleeme. Lisaks looma anamneesi põhjal kirjeldati, kas tegemist on ühe- või 

kahepoolse otiidiga; 

 Respiratoorsed ja oftalmoloogilised tunnused. Kuna respiratoorseid tunnuseid valimis 

ei esinenud, siis analüüsiti ainult oftalmoloogilisi tunnuseid. Need on nõresed silmad, 

punetavad silmad ja konjunktiivi turse. Silmatunnused valiti loomaarsti poolt tehtud 

kliiniliste märkmete alusel; 

 Ülevaatus. Siia loomaarst kirjutas üles ülevaatuse käigus leitud nahakahjustused 

erinevatel kehaosadel. Haiguslugude analüüsi käigus registreeriti kõik nahapeal olevaid 

kahjustusi, mis on tekkinud patsiendil kogu tema atoopilise dermatiidi haiguskulu 

jooksul. Iga kliinilisele tunnuse jaoks koostati tabel, kus süstematiseeriti valitud tunnuse 

levik kehaosadel iga koera jaoks. Koer võeti tabelisse isegi kui tal ei esinenud seda 

tunnust üldse. Selleks, et võrrelda tunnuste esinemist erinevatel tõugudel, tabelisse 

sisestati kõik koerad tõuti. Kliinilised tunnused olid järgmised: erüteem, alopeetsia, 

hüpotrihhoos (osaline karvakadu), koorikud, hüperpigemntatsioon, lihhenifikatsioon, 

ketendus, nõretus, epidermaalkolaretid, paapulid, pustulid, maakulid, ekskoriatsioonid, 

erosioonid, komedoonid, nahaturse, kallus ja noodulid. Lisaks analüüsiti ka karvkattega 

seotud muutused ning sellised nahaseisundid nagu püotraumaatiline dermatiit ehk hot-

spot ja urtikaaria.  

 

3.3. Statistilised analüüsid 

Koerte vanuse ja sügeluse tugevuse kirjeldavate statistiliste arvkarakteristikute analüüsimiseks 

kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2013©. Leiti vanuse ja sügeluse skoori jaoks 

minimaalne, maksimaalne, keskmine ja standardhälbe väärtus. Tõugudevaheline vanuse 

statistiline erinevuse arvutamiseks kasutati Student t-testi. Sügeluse skoori ja tõu vahelise seose 
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olulisust hinnati Mann-Whitney testiga statistikatarkvara R 4.1.2 

funktsiooni wilcox.test kasutades (Core Team, 2017). Tõu ja kliinilise tunnuse omavahelise 

seose hindamiseks kasutati Fisheri täpset testi statistikatarkvara R 4.1.2 

funktsiooniga fisher.test (Core Team, 2017). Statistilise olulisuse piirväärtuseks loeti olulisuse 

tõenäosuse väärtuse p < 0,05.  

3.4. Uurimistöö eetiliste kaalutluste deklaratsioon  

Uuringus kasutati andmeid, mis koguti meditsiinilistel eesmärkidel ja neid kasutati anonüümsel 

kujul. Uuringus kasutati avalikke andmeid moel, mis ei eelda eetilist nõusolekut.  
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4. TULEMUSED 

4.1. Vanus, millal tekkisid atoopilise dermatiidi esimesed kliinilised 

tunnused 

Selleks, et võrrelda atoopilise dermatiidiga saksa lambakoerte (n = 15) ja prantsuse buldogite 

(n = 15) kliinilist pilti, juhiti tähelepanu ka vanusele, millal omanik märkas koeral sügelust, 

esimesi nahamuutusi või probleeme kõrvadega. Kõige nooremal saksa lambakoeral tekkisid 

atoopilise dermatiidi kliinilised tunnused 91 päeva (3 kuu) vanuses. Viiel prantsuse buldogil 

ilmusid tunnused 61 päeva (2 kuu) vanuses, mis oli 30 päeva (üks kuu) vähem võrreldes saksa 

lambakoerte rühmaga. Kõige vanemal uuringus osalenud prantsuse buldogil kliinilised 

tunnused algasid 1824 päeva (5 aasta) vanuses ja saksa lambakoeral 4013 päeva (11 aasta) 

vanuses ehk 2189 päeva (6 aastat) hiljem. Joonisel 6 võib näha, et saksa lambakoertel haiguse 

tekkimise vanus oli üldiselt kõrgem võrreldes prantsuse buldogitega: saksa lambakoerte hulgas 

tunnused tekkisid keskmiselt 1087 ± 1130 päevaselt (3-aastaselt ± 3 aastat 1 kuu), kuid 

prantsuse buldogitel keskmiselt 270 ± 450 päevaselt (9 kuu vanuselt ± 1 aasta 2 kuud), mis on 

817 päeva (2 aastat 3 kuud) võrra vähem kui saksa lambakoertel. Seega atoopilise dermatiidi 

esimeste tunnuste tekkimise vanuse erinevus kahe tõu vahel oli statistiliselt oluline 

(p = 0,0180 > 0,05). Prantsuse buldogitel algas atoopiline dermatiit varasemas eas võrreldes 

saksa lambakoertega. 
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Joonis 6. Saksa lambakoerte (n = 15) ja prantsuse buldogite (n = 15) atoopilise dermatiidi esimeste 

kliiniliste tunnuste tekke keskmine vanus päevades. (Karp-vurru diagrammil tähistab horisontaalne 

paksem joon mediaani, tumepunane täpp keskmist väärtust, tärniga on tähistatud erandlikud väärtused 

ning värvilised täpid ja kolmnurgad tähistavad tegelikke väärtuseid (kattuvuse vältimiseks on tegelikud 

väärtused nihkes)). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, keskm – keskmine; 269,55 päeva 

on 9 kuud; 1086.29 päeva on 3 aastat. 

 

4.2. Sügeluse intensiivsus 

Sügeluse intensiivsust hinnati atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 13) ja prantsuse 

buldogitel (n = 12) dermatoloogi esmasel vastuvõtul. Kahel saksa lambakoeral ja kolmel 

prantsuse buldogil puudus anamneesis informatsioon sügeluse tugevuse kohta. Nii saksa 

lambakoertel kui ka prantsuse buldogitel minimaalne sügeluse tugevus oli hinnatud kui 3,5 

(kerge). Kõige tugevamat sügelust (10) kirjeldati kahel prantsuse buldogil. Saksa lambakoerte 

grupis väga tugevat sügelust ei kirjeldatud, maksimaalne sügeluse tugevus oli hinnatud kui 8 

(tugev). Nii saksa lambakoerte kui ka prantsuse buldogite uuritavates rühmades keskmiselt 

hinnati sügeluse intensiivsust kui mõõdukat: 6,04 ± 1,5 palli saksa lambakoertel ja 6,38 ± 2,1 

palli prantsuse buldogitel (Joonis 7). Seega, statistiliselt sügeluse intensiivsus tõugude vahel 

oluliselt ei erinenud (p = 0,978 > 0,05), vaatamata sellele, et prantsuse buldogite rühmas esines 

kaks korda väga tugev sügeluse skoor.  
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Joonis 7. Sügeluse intensiivsuse esinemine saksa lambakoertel (n = 13) ja prantsuse buldogitel (n = 12) 

dermatoloogi esmasel vastuvõtul hinnatuna 10-pallisel skaalal. (Karp-vurru diagrammil tähistab 

horisontaalne paksem joon mediaani, tumepunane täpp keskmist väärtust, tärniga on tähistatud 

erandlikud väärtused ning värvilised täpid ja kolmnurgad tähistavad tegelikke väärtuseid (kattuvuse 

vältimiseks on tegelikud väärtused nihkes).) SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, keskm – 

keskmine).  

 

4.3. Sügeluse levik erinevatel kehaosadel 

Sügelus esines kõikidel uuringus osalevatel koertel (n = 30). Prantsuse buldogite rühmas 

(n = 15) kõige enam sügelev kehapiirkond olid varbavahed (87%) ning saksa lambakoerte 

grupis (n = 15) kõige enam sügeles kube (80%). Prantsuse buldogitest 80%–l esines aga 

sügelust kaenlaalustes. Saksa lambakoerte hulgast varbavahesid sügas 27%, mis on 60 

protsendipunkti võrra vähem võrreldes prantsuse buldogitega. Sügelust kubemes esines 60% 

prantsuse buldogitest, mis on 20 protsendipunkti võrra vähem võrreldes saksa lambakoertega. 

Nägu sügeles 33% uuringus osalevatest saksa lambakoertest, samal ajal kui prantsuse 

buldogitel esines näopiirkonna sügelust 40 protsendipunkti võrra rohkem. Rinnaku ja lõua 

sügelemisprotsent uuringualustel tõugudel kattus, esinedes vastavalt 13% ja 7% koertest. 

Kehapiirkonnad, mis sügelesid ainult saksa lambakoertel, on kannapiirkond, küünarnukid, 

tallad, periokulaarne ja perioraalne piirkond. Näovoltides ja häbemepiirkonnal sügelust esines 

vaid prantsuse buldogitel. Kõrvadel märgati sügelust 60% prantsuse buldogitest, samal ajal kui 

saksa lambakoertel esines samas piirkonnas sügelust ainult 20% koertest, mis on 40 

protsendipunkti võrra vähem. Külgesid sügasid saksa lambakoerad rohkem, kui prantsuse 

buldogid (60% vs 27%). Sügelust varvastel kirjeldati 26 protsendipunkti võrra rohkem 
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prantsuse buldogitel. Joonisel 8 on näha uuringualuste koerte sügeluse esinemissagedust 

erinevatel kehaosadel. Ühel saksa lambakoeral esines generaliseerunud sügelust ilma 

nahakahjustusteta (ld pruritus sine materia). Kokku esines valimisse võetud koertel sügelust 23 

kehapiirkonnas, neist 70% olid mõlemal tõul ühised.  

 

 

Joonis 8. Sügeluse levik erinevatel kehapiirkondadel saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel 

(n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, prk. – piirkond.  

 

4.4. Erüteem  

Erüteem ehk punetus oli kõige levinum atoopilise dermatiidi nahakahjustus, see esines 97% 

valimis (n = 30) olnud koertest. Erüteemi märgati kõikidel uuringus olnud prantsuse buldogitel 

(n = 15) ja 93% saksa lambakoertest (n = 15), ainult ühel saksa lambakoeral erüütemi ei 

esinenud (Joonis 9). Erüteemi tekkimise ja tõu omavaheline seos ei osutunud statistiliseks 

oluliseks (p = 1 > 0,05).  
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Joonis 9. Erüteemi esinemissagedus saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK 

– saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog.  

 

Joonisel 10 kajastub erüteemi esinemissagedus uuringus olnud saksa lambakoerte (n = 15) ja 

prantsuse buldogite (n = 15) erinevatel kehaosadel. Mõlemal tõul registreeriti erüteemi kõige 

rohkem varbavahedes (60% prantsuse buldogitest ja 40% saksa lambakoertest). 40% prantsuse 

buldogitest märgati erüteemi kubemes ja periokulaarsel piirkonnal. Samas saksa lambakoertel 

kubemes esines erüteemi 7 protsendipunkti ja periokulaarsel piirkonnal 13 protsendipunkti 

võrra vähem võrreldes prantsuse buldogitega. Näol, turjal, ninavoldis ja pealael erüteemi 

kirjeldati ainult prantsuse buldogitel, kusjuures näol ja ninavoldis seda esines 33% prantsuse 

buldogitest, mis on 20 protsendipunkti võrra rohkem kui turjal ja pealael. Võrdselt vähe 

registreeriti mõlemal tõul erüteemi koonul/ninaseljal ja mokal (7%) ning perioraalsel piirkonnal 

ja kõrva kuulmeavades (13%). 20% saksa lambakoertest ja prantsuse buldogitest märgati 

erüteemi häbemepiirkonnas. Ainult saksa lambakoertel esines erüteemi sellistes piirkondades 

nagu kannapiirkond (33%), perianaalpiirkond ja põsed (mõlemad 7%). Viiel saksa lambakoeral 

esines erüteemi rinnakul, prantsuse buldogitest märgati seda vaid ühel koeral. Kaenlaalustes 

kirjeldati erüteemi palju mõlemal tõul, aga prantsuse buldogitel seda esines 14 protsendipunkti 

võrra rohkem. Erüteemi lõual registreeriti 27% prantsuse buldogitest, mis on 20 protsendipunkti 

võrra rohkem kui saksa lambakoertel. Erüteemi jäsemetel esines 33% saksa lambakoertest, mis 

on 20 protsendipunkti võrra rohkem kui prantsuse buldogitel. Eeltoodud kirjelduse põhjal võib 

järeldada, et üldiselt esines prantsuse buldogitel erüteemi märgatavalt rohkem varbavahedel ja 

lõual ning saksa lambakoertel kirjeldati erüteemi esinemist tunduvalt rohkem rinnakul ja 
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jäsemetel. Samapalju esines erüteemi mõlemal tõul koonul, mokkadel, perioraalsel piirkonnal, 

kõrva kuulmeavades ja häbemepiirkonnas. Kokku esines valimisse võetud koertel erüteemi 29 

kehapiirkonnas, neist kolmveerand olid mõlemal tõul ühised.  

 

 

Joonis 10. Erüteemi esinemissagedus erinevatel kehapiirkondadel atoopilise dermatiidiga saksa 

lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, 

prk. – piirkond.  

 

4.5. Alopeetsia ja hüpotrihhoos 

Alopeetsiat kirjeldati 47% kõikidest 30-st uuringust osalevatest koertest. Alopeetsia esinemine 

saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15) oli võrdne (47%). Alopeetsia 

esinemise ja tõu vahel ei olnud statistilist olulist seost (p = 1 > 0,05).  

Ninaseljal, laugudel, kaelal, perioraalsel piirkonnal, kaenlaalustes ja näol alopeetsiat märgati 

vaid saksa lambakoertel. Varbavahedes, põskedel, turjal, nina- ja sabavoltides alopeetsiat 

kirjeldati ainult prantsuse buldogitel. Kehaosad, kus esines alopeetsiat mõlemal tõul, on 

periokulaarne ja kanna- piirkonnad, rinnak, kõhualune, kube ja jäsemed. Kõige rohkem 

alopeetsiat kirjeldati saksa lambakoertel kannapiirkonnal, rinnakul ja kõhualusel (13%). 

Jäsemetel ja varbavahedes esines alopeetsiat 20% prantsuse buldogitest, mis oli maksimaalne 

esinemissagedus prantsuse buldogite hulgas. Tabeli 2 põhjal võib järeldada, et alopeetsia leviku 

muster koerte kehal erines tugevalt, sest 17 esinevatest kehaosadest ainult kuus (35%) olid 

samad.  
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Tabel 2. Atoopilise dermatiidiga saksa lambakoerte (n = 15) ja prantsuse buldogite (n = 15) 

alopeetsia esinemissagedus erinevatel kehaosadel 
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SK

% 
7 7 7 13 13 7 13 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 

PB 

% 
0 0 13 7 7 0 7 0 7 0 20 0 20 13 7 13 7 

SK 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 
0 

0 

PB 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 3 0 3 2 1 1 1 

Tulemused on esitatud protsentides ja isendi arvuna. SK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, prk. –piirkond, 

perioraal. – perioraalne 

 

Hüpotrihhoosi esines 67%-l uuringualustest koertest, sealhulgas 73% prantsuse buldogitest 

(n = 15) ja 60% saksa lambakoertest (n = 15) (Joonis 11). Statistiliselt olulist seost 

hüpotrihhoosi esinemise sagedusel ja tõu vahel ei leitud (p = 0,7 > 0,05).  

 

 

 

Joonis 11. Hüpotrihhoosi esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja 

prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 
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Uuringus osalenud saksa lambakoertel kirjeldati hüpotrihhoosi järgmistel kehaosadel: jäsemed, 

periokulaarne ja perioraalne piirkonnad, ninaselg, varbad, kube, saba, kannapiirkond, 

küünarnukk, selg ja küljed. Nendest kõige sagedasemaks hüpotrihhoosi esinemispiirkonnaks 

osutusid jäsemed (33%) samal ajal kui prantsuse buldogitel hüpotrihhoosi seal üldse ei leitud. 

Prantsuse buldogitel leiti hüpotrihhoosi periokulaarsel piirkonnal, varvastel, kubemes, 

külgedel, kõrvalestade välispinnal, näol, kaenlaalustes, turjal, laugudel, kaelal ja varbavahedes. 

Nendest kõige rohkem (20%) esines hüpotrihhoosi kõrvalestade välispinnal, näol, kaenlaalustes 

ja laugudel, samas kui saksa lambakoertel hüpotrihoosi nendes piirkondades ei esinenud üldse. 

Kehapiikonnad, kus hüpotrihhoosi kirjeldati mõlemal tõul, on periokulaarne piirkond, varbad, 

kube ja küljed. Jooniselt 12 on näha, et hüpotrihhoosi leviku muster kahe tõu vahel oli erinev, 

sest 18st kehaosadest ainult neli (22%) olid samad.  

 

 

Joonis 12. Hüpotrihhoosi esinemissagedus erinevates kehapiirkondades atoopilise dermatiidiga saksa 

lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

4.6. Koorikud 

Kokku registreeriti koorikuid 53% uuringus osalevatest koertest (n = 30). Tõuti esines 

koorikuid 47% prantsuse buldogitest (n = 15) ja 60% saksa lambakoertest (n = 15), ehk 

koorikutega saksa lambakoeri oli buldogitest kahe koera võrra rohkem. Seos tõu ja koorikute 

esinemise vahel ei osutunud statistiliseks oluliseks (p = 0,715 > 0,05). Kuid koorikute levik eri 

kehapiirkondadel oli kahel tõul täiesti erinev, sest 20 haiguslugudes mainitud kehaosadest 

ainult üks (5%) esines mõlemal tõul. Kehapiirkonnad, kust leiti koorikuid ainult saksa 

lambakoertel, on järgmised: periokulaarne piirkond (13%), rinnak (20%), kõhualune (7%), 
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perioraalne ja kanna- piirkonnad (mõlemad 7%), kõrvalestad (7%), kube (13%), jäsemed 

(13%), häbemepiirkond (7%), küünarnukid (13%), selg (7%) ja küljed (13%). Kehaosad, kus 

koorikuid kirjeldati ainult prantsuse buldogidel, on järgmised: turi (13%), pealagi (7%), kõrva 

kuulmeavad (13%), kaenlaalused (7%) ja ninavolt (13%). Ühine kehaosa, kus koorikuid esines 

ühel prantsuse buldogil ja ühel saksa lambakoeral, oli kael. Kõige rohkem koorikuid esines 

saksa lambakoertel rinnakul ning prantsuse buldogitel turjal, kõrvade kuulmeavades ja 

ninavoldis.  

4.7. Hüperpigmentatsioon ja lihhenifikatsioon 

Hüperpigmentatsioon esines pooltel uuringus osalevatest koertest (n = 30). 

Hüperpigmentatsiooni kirjeldati rohkem saksa lambakoertel (67%) kui prantsuse buldogitel 

(33%) (Joonis 13). Hüperpigmentatsiooni ja tõu vahel ei olnud statistiliselt olulist seost 

(p = 0,143 > 0,05).  

 

 

Joonis 13. Hüperpigmentatsiooni esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) 

ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

Saksa lambakoerte rühmas registreeriti hüperpigmentatsiooni kõige rohkem kubemes (60%). 

Prantsuse buldogitel kubemes esines hüperpigmentatsiooni vaid kahel koeral (13%), mis on 

seitsme koera võrra vähem. Kehapiirkonnad, kus esines hüperpigmentatsiooni vaid saksa 

lambakoertel, olid järgmised: perianaal-, periokulaarne ja perioraalne piirkond, sabaalune, 
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taldadealune, rinnak, kael, kõrvalestade sisepind, küünarnukid, küljed, varbad, nägu ja 

häbemepiirkond. Nendest kõige rohkem hüperpigmentatsiooni esines taldade all ja rinnakul 

(20%). Ainult prantsuse buldogitel kirjeldati hüperpigmentatsiooni esinemist laugudel, 

sabavoldis ja kannapiirkonnal (kõik 7%). Kaenlaalustes, kõhualusel ja varbavahedes 

hüperpigmentatsiooni esines mõnevõrra rohkem saksa lambakoertel (Joonis 14). Eelneva 

põhjal on näha, et hüperpigmentatsiooniga kehapiirkonnad kahel tõul erinesid märgatavalt, 

ühiste kehaosade osakaal oli ainult 20% (n = 20).  

 

 

Joonis 14. Hüperpigmentatsiooni esinemissagedus erinevatel kehapiirkondadel atoopilise dermatiidiga 

saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse 

buldog, prk. – piirkond. 

 

Dermatoloogilise ülevaatuse tulemusena märgiti lihhenifikatsiooni pooltel uuringus osalevatest 

koertest (n = 30). Lihhenifikatsiooni esines 5 protsendipunkti võrra rohkem saksa lambakoertel 

(53%) kui prantsuse buldogidel (47%) (Joonis 15). Olulist statistilist seost lihhenifikatsiooni ja 

tõu vahel ei leitud (p = 1 > 0,05).  
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Joonis 15. Lihhenifikatsiooni esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja 

prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

 

Kõige populaarsemaks lihhenifikatsiooniga kehapiirkonnaks osutus kube nii saksa lambakoerte 

kui ka prantsuse buldogite seas, kumbalgi tõul 20% koertest. Perianaal-, periokulaarsel ja 

perioraalsel piirkondadel, rinnakul, kaelal, taldade all, küünarnukkidel, varvastel, külgedel, 

sabaalusel ja häbemepiirkonnal lihhenifikatsiooni märgati vaid saksa lambakoertel (Joonis 16). 

Kannapiirkonnal, ninavoldis, laugudel ja sabavoldis lihhenifikatsiooni kirjeldati 7% prantsuse 

buldogitest, kusjuures saksa lambakoertel seal seda nahakahjustust ei olnud. Kõige 

märkimisväärsem lihhenifikatsiooni esinemissageduse vahe oli kõrvalestade sisepinnal. 

Kõhualusel ja varbavahestes lihhenifikatsiooni esines võrdselt mõlemal tõul (7%). Seega on 

näha, et lihhenifikatsiooni levik kehapiirkonniti erines kahel tõul märkimisväärselt: kokku 

esines lihhenifikatsiooni 21 kehapiirkonnas, neist ainult 29% olid mõlemal tõul ühised.  
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Joonis 16. Lihhenifikatsiooni esinemissagedus erinevatel kehaosadel atoopilise dermatiidiga saksa 

lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, 

prk. – piirkond. 

 

4.8. Ketendus, ekskoriatsioonid ja erosioonid 

Ketendus ei osutunud levinuks atoopilise dermatiidi tunnuseks, sest seda kirjeldati neljal (13%) 

koeral 30-st. Ketendusega koerte osakaal mõlemas rühmas oli võrdne: 13% saksa lambakoertest 

(n = 15) ja prantsuse buldogitest (n = 15) näitas seda nahakahjustust. Ketenduse ja tõu vahel 

statistiliselt oluline seos puudus (p = 1 > 0,05). Ühel saksa lambakoeral ketendust esines 

rinnakul ja seljal, prantsuse buldogite rühmas eelmainitud kehaosas ketendus puudus. Ühel 

prantsuse buldogil ketendust leiti turja pealt, kuid saksa lambakoerte hulgas ketendust seal ei 

märgatud. Mõlemal tõul esines ketendust sh ka kogu naha ulatuses: ühel saksa lambakoeral ja 

prantsuse buldogil. Ketenduse leviku erinevust kahe tõu vahel oli raske hinnata 

kehapiirkondade väikse valimi tõttu (n = 4).  

Ekskoriatsioonidega koerte osakaal (n = 30) oli 23%. Prantsuse buldogitel ekskoritasioone 

esines küll 20 protsendipunkti võrra rohkem kui saksa lambakoertel (Joonis 17), kuid 

statistiliselt oluline seos puudus (p = 0,39 > 0,05).  
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Joonis 17. Ekskoriatsioonide esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja 

prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

Tabelist 3 on näha, et ekskoriatsioonide levik saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite kehadel 

oli täiesti erinev, selle nahakahjustusega ühised kehapiirkonnad kahel tõul puudusid. Saksa 

lambakoertel ekskoriatsioone leiti periokulaarselt piirkonnalt, varvastelt ja kõrvade 

kuulmeavadest (7%). Prantsuse buldogitel kõige rohkem ekskoriatsioone leiti kaenlaalustest 

(13%), vähem ninaseljal, kõrvalestadel ja kaelal (7%).  

 

Tabel 3. Ekskoriatsioonide esinemissagedus kehapiirkonniti atoopilise dermatiidiga saksa 

lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15) 
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SK % 7 7 7 0 0 0 0 0 

PB% 0 0 0 7 13 7 7 7 

SLK 1 1 1 0 0 0 0 0 

PB 0 0 0 1 2 1 1 1 

Tulemused on esitatud protsentides ja isendi arvuna. SK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog, prk. – piirkond 
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Erosioone märgati kolmel (10%) koeral 30-st. Erosioone esines kahel (13%) prantsuse buldogil 

(n = 15) ja ühel (7%) saksa lambakoeral (n = 15) ehk prantsuse buldogitel seda nahakahjustust 

esines mõnevõrra rohkem. Statistiliselt olulist seost erosioonide tekkimise ja tõu vahel ei leitud 

(p = 1 > 0,05). Nii saksa lambakoeral kui ka ühel prantsuse buldogil erosioone leiti varvastel. 

Teisel prantsuse buldogil avaldus erosioon ninavoldis. Kehaosade väikse arvu tõttu (n = 2) oli 

erosioonide leviku erinevust kahe rühma vahel raske hinnata.  

4.9. Karvkatte kirjeldus  

Informatsioon karvkatte muutuste kohta esines 53% saksa lambakoertel (n = 15) ja 20% 

prantsuse buldogitel (n = 15). Üks levinumatest karvakatte muutustest saksa lambakoerte seas 

oli kõõm. Kõõma esines neljal (27%) saksa lambakoeral. Nende hulgast ühel koeral kõõma 

esines tagakehal ja kolmel seljal. Tuhmi karvkatet kirjeldati viiel (33%) saksa lambakoeral. 

Kolmel saksa lambakoeral esines nii kõõma kui ka tuhmi karvkatet, kusjuures kahel neist 

täheldati ka ebameeldivat lõhna. Prantsuse buldogite uuritavas rühmas ebameeldivat lõhna, 

kõõma ega tuhmi karvkatet ei kirjeldatud. Ühe saksa lambakoera ja ühe prantsuse buldogi 

karvkatte kohta mainiti, et karv oli täielik. Ühel prantsuse buldogil esines sakris karva ning veel 

ühel prantsuse buldogil avastati karvkatte värvumist pruuniks.  

4.10. Nõretus ja nahaturse  

Nõretust omavate koerte osakaal oli 33%. Nõretust registreeriti rohkem prantsuse buldogitel (n 

= 15) kui saksa lambakoertel (n = 15): antud kliiniline tunnus esines 40% prantsuse buldogitel, 

samal ajal kui saksa lambakoertel oli näitaja 13 protsendipunkti võrra väiksem. Nõretuse 

esinemise ja tõu vahel puudus statistiliselt oluline seos (p = 0,7 > 0,05).  

Tabelist 4 on näha, et prantsuse buldogite rühmas esines kõige sagedasemi nõretust näovoltides: 

33% prantsuse buldogitest omas nõretust eelnimetatud kehaosas. Turjal, näovoltides, jäsemetel, 

rinnakul, kõhualusel, kubemes ja sabavoldis nõretust esines vaid prantsuse buldogitel. 7% saksa 

lambakoertest nõretust märgati mokavoldil, taldade all, küünarnukkidel ja varvastel samal ajal 

kui prantsuse buldogitel nõretust seal ei kirjeldatud. Varbavahedes nõretust esines mõlemal tõul 

(ühel saksa lambakoeral ja kahel prantsuse buldogil). Eeltoodud kirjelduse alusel võib 

järeldada, et nõretusega kehapiirkonnad tõu vahel erinesid, sest 12-st kirjeldatud piirkonnast 

ainult 8% olid ühised.  
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Tabel 4. Nõretuse esinemissagedus kehapiirkonniti atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel 

(n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15) 
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SK 

% 
7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 

PB 

% 
0 13 0 0 0 7 33 7 7 7 7 7 

SK 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

PB 0 2 0 0 0 1 5 1 1 1 1 1 

Tulemused on esitatud protsentides ja isendi arvuna. SK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog 

 

Nahatursega koerte osakaal oli 23%. Nahaturset kirjeldati 40% (ehk kuuel) prantsuse 

buldogitest (n = 15) ja ainult ühel saksa lambakoeral (n = 15), mis on 33 protsendipunkti võrra 

väiksem võrreldes prantsuse buldogitega (Joonis 18). p-väärtus oli lähedane statistilisele 

olulisusele (p = 0,08 > 0,05), kuid siiski nahaturse tekkimine ja tõug ei olnud omavahel seotud.  

 

 

Joonis 18. Nahaturse esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse 

buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 
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Ainsana leiti saksa lambakoeral nahaturset küünarnukkidelt. Prantsuse buldogite uuritavas 

rühmas nahaturset leiti järgmistelt kehaosadelt: varbavahed, periokulaarne piirkond, kube ja 

häbemepiirkond. 13% prantsuse buldogitest nahaturset esines varbavahedes ja periokulaarsel 

piirkonnal ning 7% prantsuse buldogitest häbemepiirkonnal ja kubemes. Eeltoodud kirjelduse 

alusel võib järeldada, et saksa lambakoertel ja prantsuse buldogitel nahaturse levik 

kehapiirkonniti oli täiesti erinev, sest ühised kehaosad antud tunnusega puudusid. 

4.11. Epidermaalkolaretid, paapulid, maakulid, pustulid, komedoonid ja 

noodulid 

Epidermaalkolaretidega koerte osakaal kõikidest uuringus olnud koertest (n = 30) oli 20%. 

Epidermaalkolarette leiti kahel (13%) prantsuse buldogil (n = 15) ja neljal (27%) saksa 

lambakoeral (n = 15), mis on kahe koera võrra rohkem. Epidermaalkolaretide esinemine ja tõug 

ei olnud statistiliselt oluliselt seotud (p = 0,651 > 0,05).  

Tabelist 5 on näha, et kube oli ainus kehapiirkond, kus paiknesid epidermaalkolaretid nii saksa 

lambakoertel kui ka prantsuse buldogitel, kusjuures saksa lambakoertel esines neid 20 

protsendipunkti võrra rohkem kui prantsuse buldogitel. Üle kere esines epidermaalkolarette 

ühel prantsuse buldogil. Jäsemetel, sabaalusel, rinnakul ja häbemepiirkonnal 

epidermaalkolarette märgati vaid saksa lambakoertel. Vaatamata väiksele kehaosade vaatluste 

arvule (n = 6) võib teha järeldust, et epidermaalkolaretid paiknesid uuritavatel tõugudel 

erinevalt, sest vaid üks kuuest kehapiirkonnast (17%) osutus samaks.  

 

Tabel 5. Epidermaalkolaretide esinemissagedus erinevatel kehapiirkondadel atoopilise 

dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15)  
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27 13 7 7 7 0 

PB 

% 
7 0 0 0 0 7 

SK 4 2 1 1 1 0 

PB 1 0 0 0 0 1 

Tulemused on esitatud protsentides ja isendi arvuna. SK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog 
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Paapulid olid peaaegu pooltel (47%) uuringus osalevatest koertest (n = 30). Paapuleid esines 

60% prantsuse buldogitest (n = 15) ja 33% saksa lambakoertest (n = 15), millest võib teha 

järeldust, et prantsuse buldogitel paapuleid registreeriti 27 protsendipunkti võrra rohkem 

(Joonis 19). Seos paapulite esinemise ja tõu vahel ei osutunud statistiliseks oluliseks 

(p = 0,272 > 0,05).  

 

 

Joonis 19. Paapulite esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse 

buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

Joonisel 20 on näha, et mõlemal tõul leiti kõige rohkem paapuleid kubemest: 40% prantsuse 

buldogitel ja 20% saksa lambakoertel. Kaenlaalustes nii saksa lambakoerte kui ka prantsuse 

buldogite gruppides esines paapuleid vähe (mõlemad 7%). Jäsemetel, kaelal ja külgedel märgati 

paapuleid vaid saksa lambakoertel. Kõrvalestadel, mokkadel, rinnakul, kõhualusel, lõual, 

kõrvas ja pealael kirjeldati paapuleid vaid prantsuse buldogitel, millest kõige sagedasem 

kehaosa oli rinnak (20%). Eeltoodust võib järeldada, et paapulitega kehapiirkonnad kahel tõul 

olid erinevad, sest 12-st esinevatest kehaosadest osutus samaks vaid kaks (17%).  
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Joonis 20. Paapulite esinemissagedus erinevatel kehapiirkondadel atoopilise dermatiidiga saksa 

lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

Maakuleid leiti dermatoloogilise ülevaatuse tulemusena 27% uuringus olnud koertest (n = 30). 

Maakuleid kirjeldati 27 protsendipunkti võrra rohkem prantsuse buldogitel kui saksa 

lambakoertel: kuuel (40%) prantsuse buldogil (n = 15) ja kahel (13%) saksa lambakoeral 

(n = 15) esines antud nahakahjustust. Maakulite esinemine ja tõug ei olnud statistiliselt oluliselt 

seotud (p = 0,215 > 0,05).  

Joonisel 21 on näha, et saksa lambakoertel maakuleid leiti kahel kehaosal: kõhualusel 

registreeriti maakuleid ühel koeral (7%) ja kubemes kahel koeral (13%). Prantsuse buldogitel 

kubemes maakuleid märgati kahe koera võrra rohkem kui saksa lambakoertel. Rinnakul, 

kaenlaalustes ja pealael maakuleid kirjeldati vaid prantsuse buldogitel. Eeltoodud kirjelduse 

alusel võib näha, et maakulite levik koerte kehal oli kahe tõu puhul mõnevõrra erinev, sest ühine 

oli ainult üks (20%) kehaosa viiest.  
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Joonis 21. Maakulite esinemissagedus erinevatel kehapiirkondadel atoopilise dermatiidiga saksa 

lambakoertel (n = 15) ja prantsuse buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

Pustulid ei osutunud uringus vaadeldud koertel levinuks nahakahjustuseks, neid esines vaid 

neljal (13%) koeral 30-st. Pustuleid leiti kolmel (20%) prantsuse buldogil 15-st ja ühel (7%) 

saksa lambakoeral 15-st, ehk prantsuse buldogitel pustuleid esines 13 protsendipunkti võrra 

rohkem. Statistiliselt olulist seost pustulite tekkimise ja tõu vahel ei leitud (p = 0,598 > 0,05). 

Kubemes pustuleid esines rohkem prantsuse buldogitel, neid esines kahel koeral (13%); samas 

saksa lambakoertel pustuleid märgati vaid ühel koeral (7%). Varbavahedest pustuleid 

registreeriti ühel prantsuse buldogil (7%). Kehaosade väikse esinemise tõttu (n = 2) oli raske 

hinnata pustulite leviku erinevust kahe rühma vahel. 

Komedoone registreeriti kahel (7%) 30-st uuringus vaadeldud koertest. Komedoonid avaldusid 

mõlemal tõul võrdselt: ühel prantsuse buldogil (n = 15) ja ühel saksa lambakoeral (n = 15). 

Komedoonide esinemine ja tõug ei olnud omavahel statistiliselt oluliselt seotud (p = 1 > 0,05). 

Komedoonide paiknemine kehal kahel tõul erines: saksa lambakoeral komedoonid asusid 

kõrvalestade sisepinnal ning prantsuse buldogil kaenlaalustes. Kehaosade väikse esindatuse 

tõttu (n = 2) oli raske hinnata komedoonide leviku erinevust kahe rühma vahel.  

Nooduleid märgati neljal koeral (13%). Nooduleid esines kolmel (20%) prantsuse buldogil 

(n = 15) ja ühel (7%) saksa lambakoeral (n = 15), mis on 13 protsendipunkti võrra väiksem 

võrreldes prantsuse buldogitega. Statistiliselt olulist seost noodulite esinemise ja tõu vahel ei 

leitud (p = 0,598 > 0,05). Ühel saksa lambakoeral ja ühel prantsuse buldogil kirjeldati nooduleid 

varbavahedes. Häbemepiirkonnal ja jäsemetel nooduleid esines vaid prantsuse buldogitel (7%). 
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Kehaosade väikse esinemise tõttu (n = 3) oli raske hinnata noodulite leviku erinevust kahe 

rühma vahel.  

4.12. Otiit  

Kõrvapõletikuga koerte osakaal (n = 30) oli 53%. Otiidi kirjeldati 67% prantsuse buldogitest 

(n = 15) ja 47% saksa lambakoertest (n = 15), mis on 20 protsendipunkti võrra väiksem 

võrreldes prantsuse buldogitega (Joonis 22). Otiidi esinemise ja tõu vahel puudus statistiliselt 

oluline seos (p = 0,462 > 0,05).  

 

 

Joonis 22. Otiidi esinemissagedus atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel (n = 15) ja prantsuse 

buldogitel (n = 15). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog. 

 

Joonisel 23 võib märgata, et kõrvapõletikku omavate koerte hulgas (n = 17) prevaleeris 

bilateraalne kõrvapõletik, sest see esines 11 koeral, samal ajal kui unilateraalne otiit esines 6 

koeral, mis on 5 koera võrra vähem. Bilateraalset otiiti esines rohkem prantsuse buldogitel 

(64%), vähem saksa lambakoertel (36%). Unilateraalset kõrvapõletikku registreeriti mõlemal 

tõul võrdselt (50%). Statistiliselt olulist seost otiidi tüüpi ja tõu vahel ei olnud (p = 0,644 > 0,05).  
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Joonis 23. Bilateraalse (n = 11) ja unilateraalse (n = 6) otiidi esinemissagedus saksa lambakoertel (n = 7) 

ja prantsuse buldogitel (n = 10). SLK – saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog.  

 

4.13. Oftalmoloogilised tunnused 

Oftalmoloogilisi tunnuseid registreeriti 43% valimis (n = 30) olnud koertest. Oftalmoloogilised 

tunnused prevaleerisid prantsuse buldogite rühmas (n = 15): silmatunnused esinesid üheksal 

(60%) prantsuse buldogil samal ajal kui saksa lambakoerte rühmas (n = 15) oli neid ainult neljal 

koeral (27%).  

Haiguslugude analüüsi tulemusena mõlemal tõul registreeriti kolm silmatunnust: nõresed 

silmad (n = 10), turses konjunktiiv (n = 3) ja punetavad silmad (n = 6). Joonisel 24 on näha, et 

nõresed silmad esinesid palju sagedamini prantsuse buldogitel: antud tunnust märgati kaheksal 

prantsuse buldogil (80%) ja kahel saksa lambakoeral (20%), mida on 60 protsendipunkti võrra 

vähem. Turses konjunktiiv esines kahel prantsuse buldogil (67%) ja ühel saksa lambakoeral 

(33%), mida on 34 protsendipunkti võrra vähem. Punetavaid silmi leiti mõlemal tõul võrdselt: 

kolmel prantsuse buldogil ja kolmel saksa lambakoeral. Oftalmoloogiliste tunnuste esinemine 

tõu vahel statistiliselt oluliselt ei erinenud (p = 0,546 > 0,05). 
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Joonis 24. Oftalmoloogiliste tunnuste esinemine saksa lambakoertel ja prantsuse buldogitel. SLK – 

saksa lambakoer, PB – prantsuse buldog.  

 

4.14. Püotraumaatiline dermatiit ja kallus 

Püotraumaatiline dermatiit (ingl hot-spot) esines 13% uuringust osalevatest koertest (n = 30). 

Eelmainitud nahaseisundit kirjeldati vaid saksa lambakoertel: hot-spot esines neljal (27%) 

koeral (n = 15). Püotraumaatiline dermatiit ja tõug ei olnud statistiliselt oluliselt seotud 

(p = 0,1 > 0,05). 

Kallust kirjeldati 13% uuringus vaadeldud koertest (n = 30). Uuringus vaadeldud prantsuse 

buldogitel kallust ei esinenud. Saksa lambakoertel kallust leiti neljal (27%) koeral (n = 15). 

Kalluse ja tõu vahel statistiliselt olulist seost ei leitud (p = 0,1 > 0,05). 

4.15. Urtikaaria ja furunkuloos  

Urtikaariat registreeriti ainul ühel uuringualusel prantsuse buldogi ja see avaldus külgedel ja 

seljal. Urtikaaria ja tõu omavaheline seos ei osutunud statistiliseks oluliseks (p = 1 > 0,05). 

Saksa lambakoertel eelmainitud seisundit ei märgatud.  
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Furunkuloosi osakaal uuritavas valimis (n = 30) oli 3%. Furunkuloosi kirjeldati ühel saksa 

lambakoeral küünarnuki peal. Uuringus olnud prantsuse buldogitel furunkuloosi ei leitud. 

Furunkuloosi ja tõu omavaheline seos ei osutunud statistiliseks oluliseks (p = 1 > 0,05). 
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5. ARUTELU 

Käesoleva uuringu eesmärk oli kirjeldada ja võrrelda atoopilise dermatiidi diagnoosiga saksa 

lambakoerte ja prantsuse buldogite kliinilisi tunnuseid ning uurida, kuidas tõulised iseärasused 

mõjutavad nende väljendumist. Lisaks on lõputöö autor võrrelnud vanust, millal uuringus 

osalevatel koertel arenesid esimesed atoopilise dermatiidi tunnused. Koerte haiguslugude 

analüüsimisel selgus, et prantsuse buldogitel atoopilise dermatiidi tunnused arenesid keskmiselt 

817 päeva (2 aasta 3 kuu) võrra varem saksa lambakoertega võrreldes. Prantsuse buldogite 

rühmas esimesed atoopiaga seotud kliinilised tunnused tekkisid keskmiselt 270 ± 450 päevaselt 

(9-kuuselt) ning saksa lambakoerte rühmas 1087 ± 1130 päevaselt (3-aastaselt). Standardhälve 

oli kõrgem saksa lambakoertel, mis tähendab, et saksa lambakoertel hajuvus keskmisest 

vanusest oli ka suurem. Suur standardhälve näitab, et mõne üksiku koera vanus erineb oluliselt 

keskmisest. Suurt standardthälvet nii saksa lambakoerte kui ka prantsuse buldogite seas 

põhjustavad tõenäoliselt valimisse sattunud enamusest oluliselt vanemad koerad (saksa 

lambakoeral 11-aastane ja buldogitel 5-aastane isend). Kuigi sellised teistest tugevalt 

väljaulatuvad väärtused mõjutavad keskmise trendi esiletoomist ja seetõttu jäetakse nad tihti 

mudelist kõrvale, antud uuringu valimi väiksuse tõttu otsustati ka eakamad koerad siiski sisse 

jätta. Seda enam, et vahest ka erandid võivad väga tähtsat lisainfot üksikanalüüsil. Uuringus 

saadud tulemused vanuse kohta kattuvad kirjanduses olevate andmetega. 2012. aastal Lähis-

Idas läbi viidud uuring näitas, et prantsuse buldogitel atoopilise dermatiidi kliinilised tunnused 

arenesid statistiliselt oluliselt varem teiste uuringus vaadeldud koeratõugudega võrreldes. 17 

uuringus vaadeldud saksa lambakoeral tekkisid kliinilised tunnused keskmiselt 21-kuuselt ja 12 

vaadeldud prantsuse buldogil tunnused algasid keskmiselt 11-kuuselt (Zur jt, 2012). Atoopilise 

dermatiidi kliinilised tunnused tavaliselt avalduvad koertel esmakordselt vanuses 6 kuud kuni 

4 aastat, kuigi mõnikord nad võivad areneda ka noorematel ja vanematel isenditel (Mueller, 

2021). Prantsuse buldogitel ilmnevad atoopilise dermatiidi esmased tunnused varem, erinevalt 

saksa lambakoertest juba esimese eluaasta jooksul (Wilhem jt, 2010). Arvestades tulemuse p-

väärtust, oli ka käesoleva lõputöö raames tegemist statistiliselt olulise seosega. Atoopilise 

dermatiidi kliiniliste tunnuste tekkimise vanus saksa lambakoertel ja prantsuse buldogitel oli 

erinev ning prantsuse buldogitel atoopilise dermatiidi esmased kliinilised tunnused tekkisid 

saksa lambakoertest varem.  

Atoopilise dermatiidi esmane kliiniline tunnus on sügelus. Loomaarsti esmasel vastuvõtul 

sügeluse intensiivsuse erinevust saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite vahel ei täheldatud. 
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Mõlemal tõul sügeluse intensiivsust keskmiselt hinnati kui mõõdukat, kuigi prantsuse 

buldogitel oli see mõnevõrra tugevam: 6,04 ± 1,5 palli saksa lambakoerte ja 6,38 ± 2,1 prantsuse 

buldogite rühmas. Sellist erinevust võib põhjendada sellega, et prantsuse buldogite valimis 

kahel koeral kirjeldati kõige tugevamat sügelust (10 palli). Statistilist seost sügeluse 

intensiivsuse ja tõu vahel ei leitud. Teine uuring, kus hinnati koerte atoopilise dermatiidi, 

kirbuallergia ja kirbuinvasiooni korral esinevat sügelust, näitas, et atoopilise dermatiidi 

diagnoosiga 91-st koerast esines tugevat sügelust 62%, keskmist sügelust 25% ja kerget 

sügelust 13%. Uuringus oli 10 prantsuse buldogit ja 6 saksa lambakoera, ülejäänud koerad olid 

teisest tõust (Bruet jt, 2012). Selline erinevus käesolevas töös saadud tulemustest võib olla 

põhjustatud erinevast valimi suurusest, sügeluse hindamisskaala erinevusest, uuringusse 

kaasatud koeratõugude erinevusest, aga ka alternatiivsete analüüsimeetodite rakendamisest.  

Sügelus ja erüteem on atoopilise dermatiidi esimesed kliinilised tunnused (Favrot, 2014). 

Sügelus esines kõikidel uuringus osalevatel koertel. Sama tulemus avaldus ka Brar jt 2017. 

aastal tehtud uuringus: sügelus esines kõikidel uuringus olnud koertel (n = 52), mis tõestab 

seda, et sügelus on atoopilise dermatiidi primaarne tunnus. Tüüpilisel atoopilise dermatiidiga 

koeral esineb sügelus järgmistes kehaosades: kõrvad, nägu, varbad ja varbavahed, 

kaenlaalused, kõhualune ja kube (Jaeger jt, 2010). Sügeluse levikus koerte erinevatel 

kehaosadel käesoleva lõputöö raames tehtud uuring märkimisväärset tõugudevahelist erinevust 

ei tuvastanud, sest mõlemal tõul ühiste sügelusega kehaosade osakaal oli 70% (n = 23). Kõige 

enam sügelevad kehaosad kumbalgi tõul olid varbavahed ja varbad, kaenlaalused, kube, küljed 

ning nägu. Teises uuringus, kus hinnati esinevat sügelust koerte atoopilise dermatiidi, 

kirbuallergia ja kirbuinvasiooni korral (Bruet jt, 2012), näidati, et koerte atoopilise dermatiidi 

kolm kõige tundlikumat ja spetsiifilisemat sügelusega kehaosa olid nägu/kael, 

küljed/kaenlaalused ja käpad, mis on kooskõlas käesoleva uuringu käigus saadud tulemustega.  

Selleks et võrrelda antud töös saadud tulemusi kirjanduses leiduvate andmetega, kasutas 

lõputöö autor ühes uuringus esitatud joonist (Lisa 2), kus võrreldi koerte tõust sõltuvaid 

atoopilise dermatiidi fenotüüpe. Kõige enam sügelevad kehaosad prantsuse buldogitel olid 

varbavahed (87%), kaenlaalused (80%), nägu (73%), kube (60%) ja kõrvad (60%). Saksa 

lambakoertel esines kõige rohkem sügelust kubemes (80%), külgedel (60%) ja kaenlaalustes 

(53%). Tänu tõulisele iseärasusele esines prantsuse buldogitel sügelust ka näovoltides. 

Käesoleva uuringu tulemused on kooskõlas kirjanduses (Wilhem jt, 2010) esinevate 

andmetega: nägu ja kaenlaalused olid rohkem tabandunud prantsuse buldogitel, samas kube, 

küljed ja jäsemed (sealhulgas kanna- ja randmepiirkonnad, küünarnukid) aga saksa 
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lambakoertel. Prantsuse buldogitel võis nägu olla rohkem mõjutatud tänu neil esinevatele 

näovoltidele. Ühel saksa lambakoeral esines niinimetatud pruritus sine materia, mis tähendab, 

et temal esines vaid sügelus ilma nahakahjustusteta. Saksa lambakoertel võibki esineda sügelus 

ilma nahakahjustusteta (Favrot, 2014), samas ei saa välistada, et sellel koeral nahakahjustused 

ei jõudnud veel välja areneda.  

Käesoleva lõputöö käigus kirjeldati kõiki nahakahjustusi ja muutusi, mis on tekkinud uuringus 

osalevatel koertel nende atoopilise dermatiidi haiguskulu jooksul, ning võrreldi nende esinemist 

kahe tõu vahel. Lisaks vaadeldi ka vastavate nahakahjustuste levikut koerte eri 

kehapiirkondadel. Nagu eespool mainitud, kõige levinum kliiniline tunnus uuringualustel 

koertel oli sügelus (100%). Sellele järgnes erüteem (97% kõigist koertest). Tulemus on 

ootuspärane, sest sügelus ja erüteem ongi atoopilise dermatiidi esmased tunnused. Ka Brar jt, 

2017. aasta uuringus registreeriti erüteemi 82,69% atoopilise dermatiidiga koertest (veidi 

väiksem esinemine võrreldes lõputöö autori poolt läbiviidud uuringuga võib olla põhjendatud 

suurema valimi (n = 52) ja teise geograafilise asukohaga), ehk erüteem oli kõige levinum 

sümptom peale sügelust. Erüteemi registreeriti kõikidel käesoleva lõputöö raames vaadeldud 

prantsuse buldogitel. Ühel saksa lambakoeral, kellel esines sügelust ilma nahakahjustusteta, 

erüteemi ei kirjeldatud. Seega, erüteemi tekkimise ja tõu omavahelist seost ei olnud. Ka 

erüteemi levik valimis olnud koerte kehal märgitavalt ei erinenud, kolmveerand 29-st kehaosast 

olid samad. Kõige rohkem olid kumbalgi tõul mõjutatud varbavahed, kuid prantsuse buldogitel 

esines seal erüteemi sagedamini (60%) võrreldes saksa lambakoertega (40%). Jaeger jt (2010) 

näitasid oma uuringus, et prantsuse buldogitel on varbad ja varbavahed erüteemi poolt rohkem 

mõjutatud võrreldes saksa lambakoertega. Ka Wilhem jt (2010) väitsid, et prantsuse buldogitel 

varbavahed ja varbad on rohkem mõjutatud võrreldes saksa lambakoertega, kuigi vahe ei ole 

statistiliselt eriti oluline. Need väited on kooskõlas käesoleva uuringu raames saadud 

tulemustega. Erüteemi kaenlaalustes esines mõlemal tõul, veidi tihedamini (14 protsendipunkti 

võrra) prantsuse buldogitel. Ainult prantsuse buldogitel esines erüteemi ninavoldis ja turjal, mis 

on ilmselt seotud tõulise iseärasusega. Samas lisast 2 on näha, et turja piirkond on tavaliselt 

rohkem mõjutatud just saksa lambakoertel. Selline erinevus võib olla põhjendatud selle uuringu 

suurema valimiga. Antud joonis on koostatud valimi põhjal, kuhu kuulusid koerad 15 erinevast 

riigist (Wilhem jt, 2010), ehk valim oli palju mitmekülgsem käesoleva lõputöö raames tehtud 

uuringuga võrreldes. Erüteemi näol esines 33% prantsuse buldogitest, kuid saksa lambakoertel 

seal erüteemi üldse ei olnud, mis on sarnane kirjanduses olevate tulemustega: Wilhem jt (2010) 
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väitsid, et nägu on prantsuse buldogitel mõjutatud rohkem saksa lambakoertega võrreldes (Lisa 

2).  

Alopeetsia ja hüpotrihhoos olid uuringualuste koerte hulgas ka levinud atoopilise dermatiidi 

kliiniliseks tunnuseks. Atoopilise dermatiidi korral karvakadu tavaliselt tekib 

enesetraumeerimise tõttu, kui loom ennast tugevalt sügab. Alopeetsiat esines 47% ja 

hüpotrihhoosi 67% 30-st koerast. Saadud tulemused on sarnased kirjanduses oleva andmetega: 

alopeetsia esines 75% koertest (Brar jt, 2017). Statistiliselt olulist seost tõu ja eelnimetatud 

nahakahjustuste vahel käesoleva uuringu käigus ei leitud. Alopeetsia esinemise sagedus saksa 

lambakoertel ja prantsuse buldogitel oli võrdne, kuid nii alopeetsia kui ka hüpotrihhoosi levik 

kehal saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite kehal oli erinev. Tänu tõulise iseärasusele 

prantsuse buldogitel alopeetsiat kirjeldati sageli turjal, nina- ja sabavoldis. Hüpotrihhoosi esines 

rohkem prantsuse buldogitel. See võib olla seotud sellega, et prantsuse buldogid sügasid ennast 

keskmiselt mõnevõrra rohkem kui saksa lambakoerad. Kehapiirkonnad, kus hüpotrihhoosi 

esines kõige sagedamini, olid kõrvalestad, nägu, kaenlaalused ja laugud, samas kui saksa 

lambakoertel hüpotrihhoosi nendes piirkondades ei esinenud üldse. Saksa lambakoertel märgati 

hüpotrihhoosi kõige rohkem jäsemetel, mis on kooskõlas kirjanduses esinevate andmetega 

(Wilhem jt, 2010).  

Nii hüperpigmentatsiooni kui ka lihhenifikatsiooni esines pooltel uuringus osalevatest koertest. 

Mõlemad on kroonilise nahapõletiku tunnused (Mueller, 2021). Teistes uuringutes (nt Brar jt, 

2017) hüperpigmentatsioon ja lihhenifikatsioon esinesid harvemeni (vastavalt 36,53% ja 

21,15%). Selline erinevus võib olla tingitud suuremast valimist ja koerte teise geograafilise 

päritoluga. Hüperpigmentatsiooni esines poole võrra rohkem saksa lambakoertel, kui prantsuse 

buldogitel, kuigi statistiliselt olulist seost ei leitud. Tänu tõulise iseärasusele prantsuse buldogil 

esines hüperpigmentatsiooni tihti sabavoldis. Saksa lambakoertel esines hüperpigmentatsiooni 

kõige rohkem kubemes. Seda võib põhjendada sellega, et saksa lambakoertel on suurem 

eelsoodumus kubemes nahakahjustuste tekkimisele (Lisa 2). Hüperpigmentatsiooniga 

kehapiirkonnad kahel tõul olid erinevad, ühiste kehaosade osakaal oli vaid 20% kahekümnest 

kehaosast.  

Lihhenifikatsiooni esines mõlemal tõul peaaegu võrdselt. Lihhenifikatsiooni levik 

kehapiirkonniti aga erines, sest lihhenifikatsiooniga ühiste kehaosade osakaal oli 29% (n = 21). 

Kirjanduses hüperpigmentatsiooni ja lihhenifikatsiooni tüüpilisteks levikukohtadeks nimetati 

periokulaarne piirkond, koon, kõrvalestad ja kaenlaalused (Mueller, 2021), mis on sarnane 
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antud uuringus saadud tulemustega. Tänu tõulise iseärasusele prantsuse buldogitel esines 

lihhenifikatsiooni tihti nina- ja sabavoltides. 

Koorikuid esines natuke rohkem kui pooltel uuringus vaadeldud koertel. Saksa lambakoertel 

esines neid kahe koera võrra rohkem võrreldes prantsuse buldogitega. Koorikud tekivad 

tavaliselt sekundaarse bakteriaalse infektsiooni tulemusena (Mueller, 2021). Brar jt (2017) 

väitsid, et koorikuid esines 25% koertest. Erinevus kirjanduses olevatest andmetest võib olla 

seotud erineva valimi suuruse ja koerte teise geograafilise päritoluga. Koorikute levik 

kehapiirkondadel kahel tõul oli täiesti erinev, sest 20–st kehaosadest esines mõlemal tõul 

koorikuid ainult ühes piirkonnas – kaelal.  

Paapulid olid peaaegu pooltel uuringus osalevatest koertest. Brar jt (2017) väitsid, et paapuleid 

esines 25% koertest. Erinevus kirjanduses olevatest andmetest võib olla seotud erineva valimi 

suuruse ja koerte teise geograafilise päritoluga. Ka paapulid on sekundaarse infektsiooni tunnus 

(Mueller, 2021). Prantsuse buldogitel paapuleid registreeriti lõputöö uuringu raames vaadeldud 

koertel 27 protsendipunkti võrra rohkem kui saksa lambakoertel. Mõlemal tõul kõige rohkem 

paapuleid esines kubemes, mis on sarnane kirjanduses olevate andmetega (Favrot, 2014). 

Vaatamata Wilhem jt (2020) väitele, et saksa lambakoertel esinevad nahakahjustused kõige 

rohkem rinnakul, selgus antud lõputöös, et nt paapuleid rinnakul esines ainult prantsuse 

buldogitel. Saksa lambakoertel oli paapuleid kõige rohkem kubemes, külgedel ja jäsemetel. 

Paapulitega kehapiirkonnad kahel tõul olid erinevad, sest 12-st kirjeldatud kehaosadest osutus 

samaks vaid kaks: kube ja kaenlaalused (17%).  

Nõretus esines 33% vaadeldud 30-st koerast, sagedamini esines see prantsuse buldogitel (40%). 

See on seotud prantsuse buldogite nahal olevate voltidega näo, turja ja saba piirkonnas, kuna 

sinna koguneb palju niiskust. Nõretuse esinemine võib viidata ka sekundaarsele infektsioonile 

(Mueller, 2021). Ühel saksa lambakoeral esines nõretust küünarnukil, mis võis olla seotud seal 

tekkinud kalluse põletikuga. Nõretusega kehapiirkonnad kahe tõu vahel erinesid, ühiste 

kehaosade osakaal oli ainult 8% (n = 12). 

Maakulid olid vähem levinud atoopilise dermatiidi tunnused, sest neid leiti 27% uuringus olnud 

koertest. Maakuleid kirjeldati 27 protsendipunkti võrra rohkem prantsuse buldogitel. Seda võib 

selgitada muuhulgas karvkatte erinevusega: prantsuse buldogil on lühike ja liibuv karvkate, 

tänu millele naha peal olevad erüteemsed laigud on kergelt leitavad. Kõige rohkem maakuleid 

esines prantsuse buldogitel kubemes ning see oli ühtlasi ka ainus ühine koht, kus esines 
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maakuleid mõlemal tõul. Saksa lambakoertel maakuleid leiti vähe, sedagi ainult kahel kehaosal: 

kõhualusel ühel koeral ja kubemes kahel koeral. 

Nahaturset ja ekskoriatsioone esines uuringus olnud koertel sama sagedusega ehk mõlemat 

23%. Nahaturse prevaleeris prantsuse buldogite seas (40%). p-väärtus oli lähedane 0,05-le, 

valimi suurust suurendades võib seos tõu ja nahaturse vahel suure tõenäosusega osutuda 

statistiliselt oluliseks. Nahaturset esines ainult ühel saksa lambakoeral. Turse oli küünarnukil ja 

oli ilmselt seotud sellega, et tal esines seal kalluse põletik. Sellest võib oletada, et prantsuse 

buldogitel on suurem eelsoodumus nahapõletiku tekkimisele. 

Ekskoriatsioon on tavaliselt põletiku ja intensiivse sügeluse tagajärg (Favrot, 2014). Prantsuse 

buldogitel eskoriatsioone esines 20 protsendipunkti võrra rohkem kui saksa lambakoertel. See 

võib olla seotud sellega, et prantsuse buldogite sügeluse tugevus keskmiselt oli mõnevõrra 

suurem. Ekskoriatsioonide levik saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite kehadel oli täiesti 

erinev, sest puudusid eelmainitud nahakahjustusega ühised kehapiirkonnad. Kõige rohkem 

mõjutatud kehaosa prantsuse buldogitel olid kaenlaalused, mis on sarnane kirjanduses oleva 

informatsiooniga: Wilhem jt (2010) väitsid, et prantsuse buldogitel kaenlaalused ongi rohkem 

mõjutatud, võrreldes saksa lambakoertega (Lisa 2). 

Epidermaalkolaretid on sekundaarse bakteriaalse infektsiooni kliiniline tunnus (Mueller, 2021). 

Neid esines 20% vaadeldud 30-st koerast, sealhulgas saksa lambakoertel kahe koera võrra 

rohkem, võrreldes prantsuse buldogitega. Uuringust saadud tulemused on sarnased kirjanduses 

olevate tulemustega: Wilhem jt (2010) väitsid, et bakteriaalset infektsiooni esineb saksa 

lambakoertel mõnevõrra rohkem kui prantsuse buldogitel. Ühel prantsuse buldogil 

epidermaalkolarette esines üle kogu kere. Vaatamata väikesele kehaosade vaatluste arvule (6) 

võib siiski märgata, et epidermaalkolaretid paiknesid uuritavatel tõugudel erinevalt, sest vaid 

üks kuuest kehapiirkonnast oli sama.  

Käesolevas uuringus ketendus, pustulid ja noodulid ei osutunud levinud nahakahjustuseks. 

Neid esines ainult 13% uuringus olnud koertest. Brar jt (2017) väitsid, et ketendust esines 25% 

koertest. Nii saksa lambakoertel kui ka prantsuse buldogitel ketendust esines võrdselt. 

Ketenduse esinemine võib viidata Malassezia poolt tekitatud sekundaarse infektsioonile 

(Mueller, 2021). Kirjanduses Malassezia poolt tekitatud sekundaarne infektsioon esines 

rohkem prantsuse buldogitel, aga ei erinenud saksa lambakoertest oluliselt (Wilhem jt, 2010). 

Mõlemal tõul märgati ketendust kogu naha ulatuses. Saksa lambakoertel, erinevalt teistest 

tõugudest, võivad atoopilise dermatiidi korral nahakahjustused paikneda kogu naha ulatuses 
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(Favrot, 2014). Ketenduse leviku erinevust kahe tõu vahel oli käesoleva lõputöö raames raske 

hinnata kehapiirkondade väikse valimi tõttu (4). 

Pustulid tavaliselt viitavad bakteriaalse sekundaarsele infektsioonile (Mueller, 2021). Prantsuse 

buldogitel pustuleid esines 13 protsendipunkti võrra rohkem. Kehaosade väikse esinemise tõttu 

(2) pustulite leviku erinevust kahe tõu vahel ei olnud võimalik hinnata. 

Nooduleid esines rohkem prantsuse buldogitel kui saksa lambakoertel. Noodulid võivad viidata 

seenhaigusele või bakteriaalsele infektsioonile. Samuti võivad nad olla ka mitte-infektsioosse 

päritoluga (põletikuliste rakkude kogunemine) (Shearer ja Dobson, 2021). Ühel saksa 

lambakoeral ja ühel prantsuse buldogil kirjeldati nooduleid varbavahedes. See võib olla seotud 

ka näiteks karvafolliikuli lõhkumisega, mis omakorda tekitas võõrkeha reaktsiooni ja 

põletikuliste rakkude kogunemist (Shearer ja Dobson, 2021). 

Erosioonid ja komedoonid ei paista olevat tüüpilised atoopilise dermatiidiga seotud kliinilised 

tunnused, sest neid valimis esines vähe. Tavaliselt erosioon tekib sekundaarselt sügeluse ja naha 

enesetraumeerimise tulemusena (Saridomichelakis, 2021). Samuti erosioon võib viidata naha 

sekundaarse bakteriaalsele infektsioonile (Favrot, 2014). Komedoone esines ainult ühel saksa 

lambakoeral ja ühel prantsuse buldogil. Saksa lambakoeral komedoonid olid kõrvalesta 

sisepinnal ning prantsuse buldogil esines üksikuid komedoone kaenlaalustes.  

Ainult saksa lambakoertel esines kõõma, tuhmi karvkatet ja karvastiku ebameeldivat lõhna. 

Prantsuse buldogite uuritavas rühmas ebameeldivat lõhna, kõõma ega tuhmi karvakatet ei 

kirjeldatud. See võib olla seotud karvkatte erineva struktuuriga. Saksa lambakoertel on 

kahekihiline, tihke, pikk ja kare karvkatte. Ebameeldiv lõhn võib olla seotud naha pärmseente 

või bakteriaalse infektsiooniga (Mueller, 2021). Ühel prantsuse buldogil esines karvakate 

värvumist pruuniks. See tekib tänu lakkumisele ning on kroonilise sügeluse üks esimestest 

tunnustest koertel (Favrot, 2014).  

Püotraumaatilise dermatiiti (hot-spot) ja kallust registreeriti 13% uuringus olnud koertest ning 

seda esines vaid saksa lambakoertel. Püotraumaatiline dermatiit mõnikord võib olla seotud 

atoopilise dermatiidiga (Favrot, 2014). Uuringus olnud prantsuse buldogitel neid tunnuseid ei 

esinenud. Wilhem jt (2010) väitsid, et saksa lambakoertel esineb püotraumaatilist dermatiidi 

16,3 protsendipunkti võrra rohkem prantsuse buldogitega võrreldes. Arvestades lõputöö käigus 

saadud p-väärtust, võib järeldada, et käesolevas valimis hot-spot ja tõug ei ole statistiliselt 

omavahel seotud, sest p > 0,05. Samas võib see olla ebakorrektne tulemus valimi väiksuse tõttu. 
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Püotraumaatilise dermatiidi suurem esinemissagedus saksa lambakoertel võib olla seotud 

sellega, et neil esineb aluskarv.  

Kallus esines ainult saksa lambakoertel küünarnukkidel. Kallus tekib tavaliselt liigeste 

survepunktides. Küünarnukid ja kannad on kalluse levinumad kohad. Suurtel tõugudel on 

eelsoodumus kalluse arenemiseks, kuna nad tihtipeale magavad kõvematel pindadel (Miller jt, 

2013b). Samas esines seda liiga vähe (4 juhtu), et saaks statistiliselt tõestada, et see probleem 

esineb rohkem just saksa lambakoertel.  

Furunkuloos ja urtikaaria osutusid kõige harvemini esinevaks nahaga seotud seisundiks. 

Furunkuloosi esines ühel saksa lambakoeral küünarnuki peal, mis võib olla seotud sellel koeral 

esineva kalluse põletikuga. Ühe juhtumi alusel ei saa väita, et saksa lambakoeral esineks 

furunkuloosi sagedamini. Wilhem jt (2010) väitsid, et urtikaariat atoopilise dermatiidi korral ei 

esinenud üldse saksa lambakoertel ning esines prantsuse buldogitel. Lõputöö raames leiti 

urtikaariat ühel prantsuse buldogil, mis on kooskõlas kirjanduses oleva tulemusega, kuid ühe 

juhtumi alusel ei saa tõestada, et prantsuse buldogitel esineks urtikaariat sagedamini. 

Kõrvapõletikuga koerte osakaal valimis oli 53%. Ka Wilhem jt (2010) avaldasid oma uuringus, 

et otiiti esines pooltel tema poolt uuritud 420-st koerast. Otiiti esines prantsuse buldogitel 20 

protsendipunkti võrra rohkem saksa lambakoertega võrreldes. Seda võib seostada asjaoluga, et 

prantsuse buldogid sügasid kõrvasid saksa lambakoertega võrreldes rohkem. Selline tulemus 

erineb kirjanduses olevatest andmetest: Wilhem jt (2010) väitsid, et saksa lambakoertel esines 

otiidi 11,3 protsendipunkti võrra rohkem. Samas võib erinevus olla tingitud valimi erinevast 

suurusest ja koerte teisest geograafilisest päritolust. Arvestades p-väärtuse tulemust, 

statistiliselt olulist seost tõu ja otiidi esinemise vahel siiski ei leitud. Kõige levinum primaarse 

väliskõrvapõletiku põhjus on allergiline dermatiit (Saridomichelakis jt, 2007). Käesoleva 

uuringu korral 17-st otiidi juhtumist 65% juhtudest oli tegemist bilateraalse otiidiga. Sarnased 

tulemused olid ka kirjanduses: otoskoopilise ülevaatuse tulemusena väliskõrvapõletik oli 

bilateraalne 93% 193-st uuritud koerast. Enamustel juhtudel primaarsed põhjused, sealhulgas 

atoopiline dermatiit, mõjutavad mõlemat kõrvakanalit (Saridomichelakis jt, 2007). Mõnikord 

võib näha unilatreaaselt väliskõrvapõletikku (Mueller, 2021). 

Oftalmoloogilisi tunnuseid kirjeldati 43% valimis olnud koeral. Favrot jt (2010) uuringus 21% 

843-st koerast esines sesoonset allergilist konjunktiviiti. Wilhem jt (2010) väitsid, et 

konjunktiviiti esines 20,8% tema poolt uuritud 175-st koerast. Käesolevas uuringus 

silmatunnuseid esines 33 protsendipunkti võrra rohkem prantsuse buldogitel kui saksa 
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lambakoertel. Kirjanduse põhjal (Wilhem jt, 2010) prantsuse buldogitel silmatunnuseid esines 

peaaegu võrdselt saksa lambakoertega (vahe 2,9 protsendipunkti on tühine). Selline tulemuste 

vahe võib olla tingitud valimi erinevast suurusest ja koerte teisest geograafilisest asukohast. 

Haiguslugude analüüsimisel leiti kolm silmatunnust, mida loomaarstid olid kirjeldanud: 

punetavad silmad (konjunktiivi punetus), nõresed silmad ja turses konjunktiiv (kemoos). Kõige 

rohkem esines nõreseid silmi (ligi pool kõikidest juhtumitest), vähem esines punetavaid silmi 

(32%) ja turses konjunktiivi (16%). Lourenço-Martins jt (2011) väitsid, et atoopilise 

dermatiidiga koertel kõige levinumad silmatunnused olid konjunktiivi punetus (90%), sügelus 

(73%), kemoos (70%), nõresed silmad (60%), epifoora (57%) ja sarvkesta mõjutatus (10%). 

Selline tulemuste erinevus võib olla tingitud valimi erinevast suurusest, koerte teisest 

geograafilisest päritolust ja täielikumast oftalmoloogilisest ülevaatusest. Arvestades p-väärtust 

silmatunnuste esinemine tõu vahel statistiliselt oluliselt ei erinenud.  

Kokkuvõtlikult, käesolevast uuringust selgus, et atoopilisest dermatiidist kõige rohkem 

mõjutatud kehapiirkonnad mõlemal tõul olid käpad (varbad ja varbavahed), kube, küljed, 

kaenlaalused, nägu ja kõrvad. Kliiniliste tunnuste levik uuringus olnud koerte kehaosadel 

märgatavalt ei erinenud sügeluse ja erüteemi puhul, ka sügeluse intensiivsus ei olnud seotud 

tõuga. Teiste kliiniliste tunnuste korral nahakahjustuse muster erines. Mõne tunnuse puhul oli 

kahjustatud kehaosade arv liiga väike, et hinnata erinevust. Nahakahjustuste leviku muster 

saksa lambakoertel ja prantsuse buldogitel nahakahjustusest sõltuvalt mõnevõrra erines. . Kuna 

prantsuse buldogitel nahk on rohkem liikuv ja moodustab volte, siis turi, näovoldid, ninavolt, 

pealagi ja sabavolt olid mõjutatud vaid nendel. Laud olid rohkem mõjutatud prantsuse 

buldogitel, samas periokulaarne piirkond oli mõjutatud mõlemal tõul suhteliselt ühtemoodi. 

Wilhem jt (2010) väitsid, et prantsuse buldogitel laud on oluliselt rohkem mõjutatud saksa 

lambakoertega võrrldes. Jäsemed, sealhulgas kanna- ja randmepiirkonnad ning küünarnukid, 

enamusel juhtudel olid rohkem mõjutatud saksa lambakoertel. Sabaalune, mokavolt ja 

perianaalne piirkond olid mõjutatud ainult saksa lambakoertel. Ka külgedel, rinnakul ja 

perioraalsel piirkonnal esines nahakahjustusi rohkem saksa lambakoertel prantsuse buldogitega 

võrreldes. Kõrvalestad üldiselt olid rohkem mõjutatud prantsuse buldogitel, neil esines 

kõrvadel rohkem sügelust, erüteemi, hüpotrihhoosi ja paapuleid. Samas saksa lambakoertel 

kõrvalestade sisepinnal esines hüperpigemntatsiooni ja komedoone ning kõrvalestade 

välispinnal koorikuid. Kirjandusest võib lugeda, et saksa lambakoertel kõrvalestad on võrreldes 

buldogidega veidi rohkem mõjutatud (Wilhem, 2010). Kliinilistest tunnustest saksa 

lambakoertel prevaleeris hüperpigmentatsioon, samal ajal kui prantsuse buldogitel nahaturse, 
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paapulid ja maakulid. Võrdselt esines mõlemal tõul alopeetsiat ja ketendust. Püotraumaatiline 

dermatiit, kallus ja furunkuloos esines ainult saksa lambakoertel. Urtikaaria esines vaid 

prantsuse buldogite rühmas. Otiiti ja oftalmoloogilisi tunnuseid esines rohkem prantsuse 

buldogitel. Uuringus käsitletud ülejäänud nahakahjustuste esinemissagedus märgatavalt kahe 

tõu vahel ei erinenud. 

Statistiliselt olulist seost leiti atoopilise dermatiidi esimeste tunnuste tekkimise vanuse ja tõu 

vahel. 
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JÄRELDUSED 

 

Tulenevalt käesolevast uuringust võib teha järgnevad järeldused: 

 Atoopilise dermatiidi esmaste kliiniliste tunnuste tekkimise vanus ja tõug on omavahel 

statistiliselt oluliselt seotud, seega võib järeldada, et atoopilise dermatiiti haigustunnuste 

välja arenemine sõltub tõust. Atoopilise dermatiidi esmased kliinilised tunnused tekivad 

prantsuse buldogitel varem saksa lambakoertega võrreldes.  

 Saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite vahel sügeluse intensiivsus statistiliselt 

oluliselt ei erine, seega võib järeldada, et sügeluse intensiivsus üldjuhul ei sõltu tõust. 

Nii saksa lambakoertel kui ka prantsuse buldogitel sügeluse intensiivsust dermatoloogi 

esmasel vastuvõtul üldjuhul hinnati kui mõõdukat.  

 Atoopilise dermatiidi kliinilistest tunnustest ja koeratõug ei ole omavahel statistiliselt 

oluliselt seotud, seega võib järeldada, et atoopilise dermatiidi kliinilised tunnused 

üldjuhul ei sõltu tõust. Haiguslugude kirjelduse alusel võib siiski märgata, et uuringus 

osalevatel saksa lambakoertel esines rohkem hüperpigmentatsioon ning prantsuse 

buldogitel nahaturse, paapulid ja maakulid. Võrdse esinemissagedusega mõlemal tõul 

esinevad alopeetsia ja ketendus. 

 Tulemuste alusel võib järeldada, et mõlemal tõul prevaleerivad sellised atoopilise 

dermatiidi kliinilised tunnused nagu: sügelus, erüteem, karvakadu, koorikud, 

hüperpigmentatsioon ja lihhenifikatsioon.  

 Tänu tõulistele iseärasusele saksa lambakoertel esinesid püotraumaatiline dermatiit ja 

kallus sagedamini, kuigi statistilist olulist seost ei leitud. 

 Tänu karvkatte erinevale struktuurile atoopilise dermatiidiga saksa lambakoertel esineb 

kõõma, tuhmi karvkatet ja ebameeldivat lõhna, mida ei ole täheldatud prantsuse 

buldogidel. 

 Antud valimi kirjelduse alusel võib järeldada, et atoopilise dermatiidi kliinilised 

tunnused on küllaltki sarnased, kuid nende levikumuster koerte kehal (välja arvatud 

sügelus ja erüteem) on erinev.  

 Lähtuvalt tõulisest iseärasusest prantsuse buldogitel esinevad atoopilise dermatiidiga 

seotud kliinilised tunnused tihti näovoltides, nina- ja sabavoldis, pealael ja turjal. 

 Uuringu käigus saadud tulemuste alusel võib järeldada, et otiidi esinemine statistiliselt 

ei sõltu tõust. Kirjelduse alusel võib järeldada, et otiit esineb rohkem prantsuse 

buldogitel. Atoopilise dermatiidi korral esineb tavaliselt bilateraalne otiit.  
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 Käesoleva uuringu läbiviimisel selgus, et atoopilise dermatiidiga koertel esinevad 

järgmised oftalmoloogilised tunnused: punetavad silmad, nõresed silmad ja 

konjunktiivi turse. Oftalmoloogiliste tunnuste esinemine saksa lambakoerte ja prantsuse 

buldogite vahel statistiliselt oluliselt ei erine, kuid valimi kirjelduse alusel võib märgata, 

et prantsuse buldogitel silmatunnuseid esineb rohkem ning kõige levinum silmatunnus 

prantsuse buldogite seas on nõresed silmad. Neid oletusi saaks kontrollida valimi 

suurendamisel. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et atoopilise dermatiidiga saksa lambakoerte ja prantsuse buldogite 

põhilised kliinilised tunnused statistilise olulisuse seiskohast ei erine. Tõulised iseärasused 

suuremas osas mõjutavad vaid haigustunnuste tekkimise vanust ja nahakahjustuste leviku 

mustrit koerte kehal. Aga arvestades väikest valimit ja enamuste kliiniliste tunnuste väikest 

esinemissagedust on raske anda usaldusväärset hinnangut saksa lambakoerte ja prantsuse 

buldogite atoopilise kliiniliste tunnuste erinevustele. Mitmed leiud vajavad kindlasti edasist 

uurimist suurema koerte arvuga. 
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Lisa 1. Dermatoloogiline küsitluse ja ülevaatuse vorm  

1. Millal koer võetud ja kust (kennel, varjupaik, eraisik vms): 

2. Eluviis (õues, toas, reisimine, näitused jne): 

3. Teised lemmikloomad kodus: 

4. Mida sööb: 

5. Eelnenud ja praegused nahaga mitte seotud tervisprobleemid (sh käitumuslikud): 

6. Peamine kaebus (omaniku enda sõnadega): 

7. Millal probleem algas: 

8. Sügeluse kirjeldus (tugevus, tekkis enne või pärast nahamuutusi?): 

9. Nägu: 

10. Käpad: 

11. Kaenlaalused: 

12. Kube: 

13. Tagakeha: 

14. Muud kehaosad: 

15. Esmased nahakahjustused ja nende areng: 

16. Otiit: 

17. Respiratoorsed ja oftalmoloogilised sümptomid (konjunktiviit, aevastamine jms): 

18. Aastaajalisus: 

19. Kirbud ja kasutatud kirbutõrjevahendid: 

20. Kas teistel loomadel kodus või inimestel peres on nahaprobleeme: 

21. Mis on omaniku arvates probleemi põhjuseks: 

22. Eelnenud analüüsid, diagnoosid, ravi (kuupäevad, ravimid, doosid, kestvus, tulemused): 

23. Ülevaatus: 

24. Diferentsiaaldiagnoosid: 

25. Uuringud: 

26: Plaan ja ravi: 
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Lisa 2. Atoopilise dermatiidiga saksa lambakoera ja prantsuse buldogi 

siluetid  

 

 

   

 

 

Atoopilise dermatiidiga saksa lambakoera ja prantsuse buldogi siluetid (Wilhem jt, 2010). Värviskaala 

iseloomustab antud piirkonnas esinenud nahakahjustusega koerte osakaalu protsentides kõikidest 

uuritud koertest.  
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