IHOKYSELYN TULOKSET

Newfoundlandinkoira yhdistyksen ihokysely oli avoinna noin kuukauden ja tänä aikana vastauksia tuli
kokonaista 182 kpl.

Vastaajien nöffeillä 93 kpl eli 51,4% ei ollut lainkaan iho‐ongelmia lukuunottamatta satunnaisia
hotspotteja. Kommenteista kävi ilmi, että vaikka monet nöffit uivat kesäisin päivittäin, viihtyvät
sateessa sekä omaavat paksun turkin, niin iho‐ongelmia ei ole. Lisäksi monikaan ei kuivaa
koiraansa kastumisen jälkeen.
Vastauksista 48,6%:lla oli jonkinlaisia iho‐ongelmia. Lieviä, joskus vaivaavia hotspotteja oli
29,8%:lla. Osalla hotspotteja tuli kosteina aikoina, nuoruusiällä, jonkin ruoka‐aineen vuoksi tai
punkkilääkkeiden tai stressin seurauksena. Hotspot vaivasi usein 5,5%:lla vastanneiden koirista.
Helpotusta tilanteeseen on löytynyt turkin ajelulla tai ruokavalion vaihdoksella.
Kutisevaa ihoa oli 22,7%:lla vastanneiden nöffeistä. Näistä joskus kutisevaa oli 15,5% ja usein
kutisevaa 7,2%. Tähänkin apuna oli usein ruokavalion vaihto sekä turkin lyhentäminen kesäksi.
Varsinaista ihottumaa oli 20:llä nöffillä eli 11%:lla vastanneiden nöffeistä. Ihottuma oli joko
allergista ihottumaa, kutisevia, vaikeasti hoidettavia ihottumia. Yleensä ihottumat ovat olleet
laaja‐alaisia ja oireillut koko koiran elämän ajan.
7,7%:lla vastanneiden koirilla oli esiintynyt ihossa näppyjä. Useimmiten näpyt olivat mahan alla ja
esiintyivät ainoastaan kiima‐aikana. Kyse on siis todennäköisesti ollut hormoninäpyistä. Lisäksi
näppyjä on ollut, jonkin ulkoisten tekijöiden seurauksena, esimerkiksi ötököiden.
Muita kyselyssä esiin tulleita asioita oli mm. follikulaarinen dysplasia, hiiva sekä jatkuvat
korvatulehdukset.
Lyhyesti:
Hotspot (akuutti kostea dermatiitti/pyotraumaattinen dermatiitti)
‐
‐
‐
‐
‐

äkillisesti ilmenevä kostea ihotulehdus
yleensä pään, kaulan tai lonkan alueella
läpimitaltaan 3‐20cm punoittava, kostea alue.
Tyypillistä tuuhea turkkiselle
Esiintyy ympäri vuoden
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‐

altistavia tekijöitä; allergiat, iholoiset, punkit, turkin alla pitkään hautova kosteus
hoito; turkin ajelu tulehtuneelta iholta, puhdistus laimealla jodi‐ tai klooriheksidiinipitoisella
liuoksella tai lääkeshampoo tai viilentävä voide. Laaja‐alaisempaan tulehdukseen avuksi
antibioottia

Atopia ( atooppinen dermatiitti)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

perinnöllinen kutiseva ja tulehduksellinen ihosauraus
oireina kutina, ihon raapiminen punoitus, myös korvatulehdukset liittyy
esiintyy eritysesti pään alueella, korvissa, tassuissa, jaloissa, leuassa ja vatsan seudulla
koirista 10‐20% atoopikkoja
elinikäinen sairaus
Taustalla usein; Ruoka‐aineallergiat, pölypunkki, varastopunkki, siitepöly, homeet,
eläinten/ihmisten hilseet.
Avuksi; allergiatestit, eliminaatiodieetti, pesut, siedätyshoito, lääkkeet

Allergiat
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

immunologinen sairaus
yleisimpinä aiheuttajina pölypunkki ja varastopunkki. Mutta myös monet muut ympäristötekijät
voivat olla syynä mm. ruoka‐aineet, siitepölyt ym.
altistavia tekijöitä myös lika, kosteus ja stressi
10% koirista on atoopikkoja
Oireina;iho‐oireita ja toistuvia korvatulehduksia
ihottumat sijaitsevat yleensä tassuissa, korvissa, kuonossa, leuassa, alavatsassa ja peräaukon
ympäristössä
Avuksi; eliminaatiodieetti, lääkitykset

Muita ihottuman aiheuttajia;
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

follikuliitti
furunkuloosi
kilpirauhasen vajaatoiminta (yleensä 4‐6 vuotiailla)
lisämunuaisen liikatoiminta eli Cushingin oireyhtymä ( yli 7 vuotiailla)
sukupuolihormonien häiriö ‐> kiima‐ajan ihottumat
karvankasvusyklin häiriöt
Rakenteelliset seikat altistavat: huuli‐ ja naamapoimut, löysä iho, ahtaat korvakäytävät
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