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Atopisk dermatit hos hund
KERSTIN BERGVALL, leg veterinär, specialist i hundens och kattens
sjukdomar, specialist i dermatologi hund och katt,
Diplomate European college of veterinary dermatology och
KATARINA TENGVALL, molekylärbiolog, doktorand*

Den tredje delen i serien ”Forskning
Hundavel” behandlar två hudlidanden hos hund. Den första artikeln
beskriver forskningsläget gällande
atopisk dermatit och den andra
juvenil demodikos. Serien startade
i SVT nr 6/2012.
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utvecklade sjukdomen och hälften av
valparna i tre kullar med en frisk och en
CAD-affekterad förälder (6).
Vid molekylärgenetiska studier i form
av helgenomanalys jämförs sjuka och
friska hundar av samma ras vid ca
170 000 positioner (SNPar) i arvsmassan. Regioner som associerar med sjukdomen följs upp med vidare analyser
för att definiera gener/mutationer. Vid
komplex nedärvning som vid CAD
krävs ca 100 fall och 100 kontroller.
PÅGÅENDE FORSKNING

Insamling av blodprover från friska och

atopiska hundar har pågått sedan 2003
från högriskraserna boxer, westie, bullterrier, schäfer, labrador och golden
retriever. De senaste två åren har en helgenomskanning och därpå följande analyser pågått på ca 200 friska och atopiska
schäfrar. Dessa schäfrar har, tillsammans
med hundar av andra raser, även analyserats avseende serumIgA-nivåer. Schäfer
och shar pei konstaterades ligga lågt i
serumIgA jämfört med andra raser.
Atopiska schäfrar hade dessutom signifikant lägre IgA-nivåer än de friska
kontrollerna. Hänsyn har tagits till
serumIgA-nivåer, dels som parameter i ➤

FOTO: KERSTIN BERGVALL

Atopisk dermatit hos hund, CAD, är en
genetiskt predisponerad, kliande hudsjukdom med typisk lokalisation, som
oftast är associerad med IgE mot ämnen
i omgivningen (4). Totalmängden IgE
hos hund är mycket hög, ca 100 gånger
högre än hos en frisk människa, och kan
inte diskriminera mellan frisk och atopisk individ (2).
På 1980-talet ansågs inte CAD vara
en genetisk sjukdom men idag har en
tydlig ras- och familjedisposition kunnat
konstateras (5, 7, 8, 9).
En svensk studie har bekräftat att
bullterrier hade tolv gånger högre incidens för sjukdomen jämfört med den
generella populationen. Andra högriskraser enligt studien var welshterrier,
boxer, west highland white terrier, staffordshire bullterrier, amerikansk staffordshire terrier, dalmatiner, schäfer
(Figur 1), rhodesian ridgeback och
wachtelhund (3).
GENETIKSTUDIER

Ärftligheten av CAD visades tydligt i en
studie där samtliga valpar i två kullar
med två CAD-affekterade föräldrar
SVENSK VETERINÄRTIDNING

FIGUR 1. Schäfer med atopisk dermatit. Schäfern är en av högriskraserna för åkomman.
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➤ associationen mellan genetiska markörer
och sjukdomen CAD, dels som egen
fenotyp där hundar med låga IgA-nivåer
(≤ 0,10 g/l) jämförts med hundar med
höga nivåer (IgA ≥ 0,20 g/l).
Detta har lett till identifieringen av
två regioner i arvsmassan, en associerad
med CAD och en med låga IgA-nivåer.
Detaljförändringar i dessa regioner kartläggs nu. Vi har även gått vidare till den
humana motsvarigheten och sekvenserar
den starkaste kandidatgenen hos atopiska människor samt kontroller för att
undersöka om samma gen är inblandad
i sjukdomen hos de båda arterna.
PROVINSAMLING

Författarna är i stort behov av blodprover och hudvävnadsprover från fullständigt utredda atopiska hundar och friska
kontroller över fem år av raserna schäfer
(Figur 2), labrador retriever, boxer, west
highland white terrier, bullterrier och
golden retriever.

1. Koch HJ & Peters S. Intrakutantest bei
Hunden mit Verdacht auf atopische
Dermatitis. Kleintierpraxis, 1994, 39,
25–36.
2. Ledin A, Bergvall K, Hillbertz NS et al.
Generation of therapeutic antibody
responses against IgE in dogs, an animal
species with exceptionally high plasma
IgE levels. Vaccine, 2006, 24, 1, 66–74.
3. Nødtvedt A, Egenvall A, Bergvall K &
Hedhammar Å. Incidence of and risk
factors for atopic dermatitis in a Swedish
population of insured dogs. Vet Rec,
2006, 19, 159, 8, 241–246.
4. Olivry T, DeBoer DJ, Griffin CE, Halliwell

FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Referenser

FIGUR 2. Artikelförfattarna efterlyser vävnadsprover från fullständigt utredda hundar och
friska kontroller av flera raser, bland andra schäfer.

Spara tid och pengar
med verktyg i topptrim
Slipning saxar och skär 72:Service klippmaskiner

5.

Skicka idag!

6.

Vet-paket, spara 600:Trimmer & skär

7.

www.lyckliga.nu
Lyckliga Fåret Skärsliperi
Prästavägen 254, 263 91 Höganäs
042-722 83

26

8.

RE, Hill PB, Hillier A, Marsella R & Sousa
CA. The ACVD task force on canine
atopic dermatitis. Vet Immunol Immunopathol, 2001, 20, 81, 3–4, 143–146.
Scott DW. Observations on canine atopy.
J Am Anim Hosp Assoc, 1981, 17,
91–100.
Schwartzman RM. Immunologic studies
of progeny of atopic dogs. Am J Vet Res,
1984, 45, 375–378.
Sture GH, Halliwell REW, Thoday KL et al.
Canine atopic disease: the prevalence of
positive intradermal skin tests at two
sites in the north and south of Great
Britain. Vet Immunol Immunopathol,
1995, 44, 293–308.
Willemse A & van den Brom WE.
Investigations of the symptomatology
and the significance of immediate skin

N U M M E R 8–9

•

2012

test reactivity in canine atopic dermatitis.
Res Vet Sci, 1983, 34, 261–265.
9. Öhlén BM. Projekt allergitester i Sverige.
Sv VetTidn, 1992, 44, 365–371.

*KERSTIN BERGVALL, leg veterinär, specialist
i hundens och kattens sjukdomar, specialist i
dermatologi hund och katt, Diplomate European college of veterinary dermatology, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Box 7052,
750 07 Uppsala.
KATARINA TENGVALL, molekylärbiolog, doktorand, Institutionen för medicinsk biokemi
och mikrobiologi, IMBIM, Uppsala Universitet,
Box 582, 751 23 Uppsala.

SVENSK VETERINÄRTIDNING

SVT 8-9 final:Layout 1

12-06-15

13.49

Sida 27

TEMA FORSKNING HUNDAVEL

Juvenil demodikos
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Generell juvenil demodikos uppvisar
en påtaglig raspredisposition och
familjär distribution av sjukdomsfall.
Molekylärgenetiska studier pågår
för att få utökad kunskap om den
genetiska bakgrunden till åkomman.

Generell juvenil demodikos, GJD, är en
relativt vanlig sjukdom orsakad av en
abnorm proliferation av hårsäckskvalstret Demodex canis (11). Sjukdomen uppvisar en påtaglig raspredisposition och
familjär distribution av sjukdomsfall
(7, 8). Till överrepresenterade raser hör
bullterrier, mops, american staffordshire
terrier (Figur 1), staffordshire bullterrier,
shar pei, boxer och fransk bulldog (4, 6,
9, 11). Tidiga incidensdata indikerar en
autosomal recessiv nedärvning (11). I en
fallkontrollbaserad studie hade american
staffordshire terrier, staffordshire bullterrier och shar pei 35, 17 respektive sju
gånger högre risk (odds ratio 35,6, 17,1,
7,2) att utveckla sjukdomen jämfört
med medelhunden.
Andra faktorer som kön, invärtes parasitangrepp, dålig näringsstatus, östrus,
allvarlig annan sjukdom och narkos var
inte associerade med sjukdomen (10).
Genetiska faktorer har möjlighet att påverka resistens respektive mottaglighet
för infektiösa tillstånd, inklusive parasitära sjukdomar (1, 3, 5). Hos människa
har benägenhet att utveckla demodikos
visats vara kopplad till olika typer av
humant leukocytantigen (HLA), en assoSVENSK VETERINÄRTIDNING
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FIGUR 1. American staffordshire terrier med generell demodikos.

ciation som också konstaterats mellan
hundens leukocytantigen (DLA) och
GJD (2).
PÅGÅENDE FORSKNING

Molekylärgenetiska studier medger utökad kunskap om den genetiska bakgrunden till GJD. Tre dokumenterade
högriskraser har valts ut, american staffordshire terrier, staffordshire bullterrier
och mops. Blodprover samlas in från
friska kontroller över tre år och fall
(hundar som har eller har haft konstaterad juvenil demodikos). Med hjälp av
PCR-teknik kan friska kontrollhundar
ytterligare selekteras med hänseende på
positiv PCR-test för Demodex-DNA.
Syftet med studien är att med genome
wide location analysis (GWLA) kartlägga
förändringar i arvsmassan som utgör
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risk- respektive skyddande faktorer för
sjukdomen. Helgenomsanalys med single
nucleotide polymorphisms (SNPs)
spridda över hela genomet utförs för att
identifiera regioner inom hundens
genom som kan vara associerade med
GJD. Dessa regioner finmappas och
resekvenseras för att identifiera potentiella sjukdomsorsakande mutationer.
För GWLA behövs helblod (EDTA)
och serum från 100 fall samt 100 friska
kontrollhundar ur vardera rasen, totalt
300 fall och 300 friska kontroller, matchade med avseende på kön. Studien
syftar även till att utreda associationer
mellan olika typer av DLA och sjukdomen demodikos samt att studera genexpression med mRNA-sekvensering i
vävnaden hos hundar med respektive
utan sjukdomen. I dagsläget uppgår ➤
27
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➤ insamlat material till 61 fall och 53 kontroller (staffordshire bullterrier), 44 fall
och 60 kontroller (mops) och 16 fall och
24 kontroller (american staffordshire
terrier).
PROVINSLAMLING TILL FORSKNINGSPROJEKTET

Författarna är i stort behov av blodprover (2–5 ml EDTA-blod samt serum)
men även hudvävnadsprover från fall
samt friska kontroller över tre år. Raserna
som ingår i studien är american staffordshire terrier, staffordshire bullterrier och
mops.
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