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Investigaţiile făcute de Affinity aduc în atenţie 
studiul dietei în protecţia barierei cutanate şi 
controlul dermatitei atopice canine. 

Studiul 1 

Modelul pielii artificiale canine pentru investi-
garea barierei cutanate

Studiul 2

Alimentaţia câinelui atopic cu Advance 
Veterinary Diets Atopic (Mini, Medium-Maxi, 
Medium-Maxi No Grain)

Studiul 3

Diferenţa între rase pentru pierderea transepi-
dermică de apă şi valoarea pH-ului la câinii cu 
dermatită atopică şi la câinii sănătoşi

Rolul dietei în controlul 
dermatitei atopice

canine

Tratamentul nutriţional de suport pentru 
dermatita atopică se bazează pe:
1. Îmbunătăţirea funcţiei de barieră 
cutanată
2. Scăderea reacţiilor inflamatorii şi a 
pruritului
3. Favorizarea cicatrizării cutanate
4. Restrângerea alergenilor din dietă
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Ce este DAC?

Metode de control al DAC

DAC este o boală bazată pe o reacţie de hipersensibilitate la aler-
genii ambientali. S-au demonstrat două mecanisme patogenice 
principale:

a) Hipersensibilitatea la alergeni ambientali
b) Alterarea barierei cutanate

În cazul a), animalele atopice răspund iniţial la contactul cutanat 
sau prin intermediul mucoaselor cu alergenii, mediat de un 
răspuns imunitar umoral, care constă în producerea de IgE speci-
fice alergenilor implicaţi. Cauza primară a acestui tip de răspuns 
nu este cunoscută, deşi se ştie, cu un grad mare de certitudine, că 
factorul principal este o predispoziţie genetică de răspuns cu IgE.

Mecanismul secundar b) este, în parte, consecinţa unei alterări 
ale funcţiei izolatoare a epidermei, de origine genetică sau dobân-
dită, bazat pe o mutaţie a unei proteine, filagrina, una dintre 
componentele esenţiale pentru constituirea barierei epidermice. 
Disfuncţia barierei cutanate a fost responsabilă pentru creşterea 
penetraţiei percutanate a alergenilor şi pentru creşterea pierderii 
transepidermice de apă (trans-epidermal water loss – TEWL), 
care ar fi responsabilă de xeroza caracteristică dermatitei atopice.

DAC este o boală incurabilă. În schimb, se poate ţine sub control 
cu o strategie adecvată, fundamentată pe doi piloni: 
un tratament medicamentos specific
şi metode adjuvante. 

Modalitaţi de control al DAC

TRATAMENTUL 
DE ATAC

Tratament specific:

Metode adjuvante:

dietă adaptată
 (cu limitarea 
antigenică) 

cu un şampon 
adecvat

al ecto şi 
endoparaziţilor

băi frecvente control

CONTROLUL PE 
TERMEN LUNG

• oclacitinib
• prednison/prednisolonă

• control al infecţiilor secundare
• ciclosporină

• imunoterapie alergenică specifică

Mai multe informaţii pe www.vetsaffinity.com
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STUDIUL 1

DEzVoLTAREA MoDELULUI DE piele ArTifiCiAlă 
CAnină pENTRU INVESTIGAREA bARIEREI CUTANATE

Serra et al (2007) Experimental Dermatology 2007,
16: 135-142

Funcţia barierei cutanate depinde de stratul 
cel mai extern al pielii, numit stratul cornos, 
care constă într-un strat de cheratinocite ce 
stau într-o matrice lipidică. Aceste lipide sunt 
în principal ceramide, colesterol şi acizi graşi 
liberi. Dermatita atopică poate afecta canti-
tatea totală de lipide din stratul epidermic 
sau poate altera concentraţia relativă a lipi-
delor cu o creştere a deshidratării pielii şi o 
creştere a penetrării percutanate a alerge-
nilor. Diferite studii au arătat că diverşi nutri-
enţi pot reîntări bariera cutanată a pielii.

Cu scopul de a studia efectele diverselor 
substanţe asupra barierei cutanate canine, 
departamentul de cercetare Affinity a creat 
un model de piele artificială canină (Serra et 
al, 2007) care a permis efectuarea diferitelor 
studii fără a răni sau prejudicia animalele cu 
biopsii de piele (Fig 1).

Cu ajutorul acestui model s-a putut compara 
compoziţia în lipide a epidermei canine cu cea 
a altor specii (Tabelul 1) ca şi efectul la admi-
nistrarea diferitelor ingrediente funcţionale 
asupra sănătăţii pielii.

Rezultate
Mulţumită pielii artificiale am putut testa 
o baterie de principii active care pot fi 

încorporate în dietele veterinare ATopIC CARE, 
cum ar fi Aloe Vera (Fig 2).

  epidermă  piele artificială

 Umană De porc Canină Canină
procent % lipide 19,3 15,2 11,65 17,6
Acizi graşi liberi 33,25 22,64 47,2 38,22
Colesterol 33,28 36,15 21,68 30,72
Lipide polarizate 33,47 41,2 35,45 30,73

Tabelul 1. Lipidele din epiderma diferitelor specii şi pielea canină artificială. Date interne

fig. 2. Efectele suplimentării cu gel de Aloe Vera în mediu de cultură a pielii canine artifi-
ciale în compoziţia totală a principalelor lipide epidermice în pielea canină artificială

Control + Aloe Vera

Agenţi 
liberi

Cheratinocite

biomatrice – colagen şi fibroblaste

Colesterol Lipide 
polarizate

Lip
id

e

fig. 1. Modelul pielii artificiale canine 
utilizată în diferite studii
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INTRODUCERE

Dermatita atopică canină (DAC) se defineşte 
ca o boală cutanată inflamatorie alergică, 
programată genetic şi cu caracteristici clinice 
definite. DAC afectează, în grade diferite de 
intensitate, între 10% şi 15% dintre câini, fiind 
unul din motivele frecvente de prezentare la 
medicul veterinar.

Acest studiu clinic a fost realizat în şapte clinici 
veterinare şi a inclus câini de diferite rase, 
sexe, vârste şi cu diagnostic de dermatită 
atopică.

OBIECTIV

obiectivul studiului a fost să demonstreze că 
dieta Advance Veterinary Diets Atopic contri-
buie la controlul dermatitei atopice canine, ca 
modalitate nutriţională de suport şi permite 
utilizarea unei doze mai scăzute de cortizon 
(„corticosteroid sparing effect”).

MATeriAle şi MeTODe

Animale
25 de câini, cu dermatită atopică diagnosticată 
conform criteriilor Favrot, simptomatologie 
clinică şi excluderea bolilor pruriginoase (para-
ziţi, infecţii, alergii sau intoleranţe alimentare).

Protocol
Animalele au fost desemnate în mod alea-
toriu grupului ATopIC (alimentate cu Advance 
Veterinary Diets Atopic) sau grupului CoNTRoL 
(alimentate cu o dietă comercială de menţi-
nere). Cele două grupuri au primit doze iniţiale 
de cortizon de 0,5 mg/kg/zi care au fost reduse 
în funcţie de intensitatea pruritului şi în acord 

cu protocolul stabilit. Se controlează ectopara-
ziţii şi tuturor câinilor li se face baie cu şampon 
special. Durata studiului a fost de 56 de zile. 

Stabilirea eficacităţii dietei Atopic:
Evoluţia indicelui CADESI-03 (stabilirea gravi-
tăţii leziunilor de la 0 la 5, în 62 de puncte 
anatomice) făcută în zilele 0, 28 şi 56.

Evoluţia intensităţii pruritului conform scalei 
lineare pVAS (prurit Visual Analog Scale) 
de 10 cm şi notată de la 0 la 10. proprietarii 
notează, conform percepţiei lor, gradul de 
prurit al câinelui. Se evaluează în zilele 0, 14, 
28, 35, 42, 49 şi 56. 

Dozele totale de cortizon/kg administrate în 
cursul studiului.

REZULTATE

Valorile CADESI-03 şi pruritul în ziua 0 nu au fost 
semnificativ diferite între cele două grupuri. 
Valoarea indicelui CADESI-03 (gravitatea leziu-
nilor) în ziua 28 şi ziua 56 au fost semnificativ 
mai mici la câinii din grupul ATopIC comparativ 
cu grupul de CoNTRoL (Graficul 1) (p=0,014; 
p=0,020). 

În manieră similară, evaluarea făcută de către 
proprietari în zilele 28, 35, 42, 49 şi 56 a fost 
întotdeauna în mod semnificativ mai bună 
pentru câinii din grupul ATopIC, comparativ cu 
cei din grupul CoNTRoL (Graficul 2) (p=0,017; 
p=0,001) 

Nu în ultimul rând, dozele totale de cortizon 
administrate câinilor din grupul ATopIC au fost 
în mod semnificativ inferioare (13,63 mg/kg; 
p=0,004) comparativ cu dozele administrate 

câinilor din grupul de CoNTRoL (22,61 mg/kg) 
(Graficul 3) 
La finalul studiului, niciunul dintre câinii din 
grupul ATopIC nu a mai primit cortizon, în timp 
ce fiecare dintre cei opt câini din grupul de 
CoNTRoL primeau încă tratament cu cortizon.

STUDIUL 2

AliMenTAȚiA CÂinilOr ATOpiCi 
CU ADVANCE VETERINARY DIETS ATopIC: 

STUDIU CLINIC

// N. SANCHEZ*, S.VILLANUEVA^, C.TORRE*, MT VERDE^
*RESEARCH DEPARTMENT, AFFINITY PETCARE, BARCELONA, SPAIN. ^SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DERMATOLÓGICO.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ZARAGOZA, SPAIN.

Rezultatele studiului 
pun în evidenţă că 
alimentaţia cu Advance 
Veterinary Diets Atopic 
e la câinii cu dermatită 
atopică este o metoda 
complementară eficace 
de tratament şi control 
al bolii şi reuşeşte 
reducerea dozei de 
cortizon administrate, 
ca şi reducerea 
semnificativă a 
nivelului pruritului şi a 
gravităţii leziunilor.

Raport
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Advance Atopic 
este un supliment 
de suport adecvat și 
eficient pentru câinii cu 
dermatită atopică.

*Diferenţă semnificativă cu privire la momentul 0 (p<0,05)
#Diferenţă semnificativă cu privire la Diete de Control (p<0,05)

Ziua 0. Leziuni perioculare la un Maltez de 
doi ani inclus în grupul ATopIC.

Ziua 56. Se poate constata o îmbunătăţire 
semnificativă a leziunilor la finalul studiului.

Raport
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Graficul 1. Evaluarea indicelui CADESI în zilele 0, 28 şi 56

Graficul 3. Doza totală de cortizon 
administrat între zilele 0 şi 56

Graficul 2. Evaluarea nivelului de prurit în zilele 0, 28 şi 56
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STUDIUL 3

DiferenȚe ÎnTre rASe În CeeA Ce priVeŞTe 
piereDereA De Apă TrAnSepiDerMiCă Şi pH-Ul 

pIELII LA CâINII CU DERMATITă ATopICă 
şI LA CâINII SăNăToşI

// N. SANCHEZ*, M. PARDOS†, C.TORRE*, MT VERDE†
*DEPARTAMENTO DE I+D, AFFINITY PETCARE, SANT CUGAT DEL VALLÉS, ESPAÑA.

†SERVICIO DE MEDICINA INTERNA Y DERMATOLOGÍA, HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ZARAGOZA, ESPAÑA.
XVI CONGRESO ANUAL DE ESVD-ECVD, 19-21 DE SEPTIEMBRE DE 2013, VALENCIA, ESPAÑA.

INTRODUCERE

Dermatita atopică canină se asociază cu 
schimbări la nivelul barierei epidermice la 
animalele afectate. Alterarea barierei epider-
mice este o caracteristică a dermatitei atopice 
şi se manifestă prin intermediul unei reduceri 
a hidratării cutanate şi o creştere a pierderii de 
apă transepidermică. (TEWL – transepidermal 
water loss). S-a demonstrat că monitorizarea 
TEWL este o metodă indirectă şi adecvată de 
evaluare a manierei de funcţionare a barierei 
epidermice a câinilor.

În studii recente s-au obţinut informaţii noi 
asupra cauzelor şi consecinţelor patogenice 
ale schimbării pH-ului pielii în dermatita 
atopică, în special a celor care privesc func-
ţionarea barierei dermice şi colonizarea cu 
diverse bacterii.

Este un studiu care are ca obiectiv evaluarea 
diferenţelor în TEWL şi a pH-ului cutanat între 
rasele de câini, atopici şi sănătoşi, între: bulldog 
Francez, Cocker Spaniol şi Labrador Retriever.

ANIMALE, MATERIALE Şi METODE

Au fost selecţionaţi în total 60 de câini din baza 
de date a spitalului: 29 dintre ei aveau DAC 
(bulldog Francez – 12, Cocker Spaniol – 9 şi 
Labrador Retriever – 9) şi 31 erau câini sănătoşi 
utilizaţi drept grup de control (bulldog Francezi – 
11, Cocker Spaniol – 9, Labrador Retriever– 11).

pierderea transepidermică de apă a fost măsu-
rată în camera etanşă de evaporare (Evaporare 
portabilă, Delfin Tehnologies, Koupio, 
Finlanda). S-a folosit o medie a trei măsură-
tori repetate, obţinute în acelaşi loc pe corp, 
fără diferenţe semnificative. Temperatura şi 

umiditatea mediului ambiant au fost relative 
între măsurători de-a lungul studiului.
pH-ul pielii a fost măsurat cu un pH-metru 
(Mettler Toledo, barcelona, Spania) pe pielea 
inghinală şi axilară fără leziuni. Datele au fost 
analizate cu un model ANoVA unidirecţional. 
Valoarea a fost stabilită la p <0,05.

rezUlTATe Şi DiSCUȚii

bulldogii Francezi cu dermatită atopică 
prezintă valori semnificativ mai mari ale 
pH-ului cutanat inghinal şi axilar comparativ 
cu bulldogii Francezi din grupul de control. 
(media ± DE: 7,9 ± 0,2 comparat cu 6,9 ± 0,2, 
p = 0,007, şi 7,9 ± 0,2 comparat cu 7,1 ± 0,3, 
p = 0,016, respectiv) 

În schimb, Cokerii Spanioli atopici, în general, 
au valori mai mici ale pH-ului pielii inghinale şi 
axilare comparativ cu cei din grupul de control 
(6,9 ± 0,4 comparativ cu 7,8 ± 0,3, p = 0,063).
(Fig. 1 şi 2)

Nu au fost diferenţe semnificative între valo-
rile TEWL în funcţie de localizarea corporală 
şi nici în funcţie de grupul de câini (Fig. 3 
şi 4), cu excepţia bulldogilor Francezi care 
arată valori semnificativ mai mari decât 
TEWL axilare din grupul de control (19,3 g/
m2/h ± 7,2 comparativ cu 11,4 g/m2/h ± 
1,2, p = 0,004) (Fig. 4) la câinii atopici, se 
observă diferenţe semnificative ale pH-ului 
inghinal şi axilar între Cockerii Spanioli şi 
Labradorii Retriever şi între Cockerii Spanoili 
şi bulldogii Francezi, dar nu între bulldogii 
Francezi şi Labradorii Retriever (Fig. 1 şi 2). 
Nu se observă diferenţe între TEWL între 
câinii atopici din rase distincte. În mod 
surprinzător, au fost diferenţe semnifica-
tive între valorile pH-ului cutanat şi TEWL 

între câinii de aceeaşi rasă, atât în regiunea 
axilară cât şi inghinală (Fig. 5). 

Bulldogii Francezi 
atopici au valori ale 
pH-ului mai mari și 
valorile TEWL axilare 
mai mari comparative 
cu câinii sănătoşi.

În grupul atopic, 
câinii Cocker Spaniol 
prezintă valori mai 
mici ale pH-ului ca 
cei din rasa Labrador 
Retriever şi Bulldog 
Francez.

Aceste observaţii 
indică faptul că trebuie 
realizate noi investi-
gaţii asupra anomaliilor 
de barieră cutanată la 
câinii atopici.
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 Inghinal  Axilă Valoarea pH
Cocker Spaniel 7,31 6,55 0,003
Golden Retriever 7,50 7,90 0,01
TEWL
bulldog Francez 9,90 15,47 0,005
Golden Retriever 11,40 20,12 0,01

fig. 5. Valoarea pH-ului între regiunile inghinale şi axilare între rase diferite

fig. 1. pH inghinal

fig. 3. TWEL inghinal

fig. 2. pH axilă

fig. 4. TWEL axilă
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