
47

Introducere

Obezitatea se defineşte ca o acumulare exce-
sivă de ţesut adipos în corp. Există date episte-
mologice care demonstrează că în cazul orga-
nismului uman creşte morbiditatea şi riscul 
morţii. În cazul câinilor, Lawler et al (2008) au 
demonstrat că la Labradorul Retriever, o masă 
adipoasă mai mare de 25% provoacă o insulino 
rezistenţă majoră care va determina, indepen-
dent chiar de alte afecţiuni, o durată de viaţă 
mai scăzută şi apariţia altor boli cronice.
Unele studii realizate în Europa, Australia şi 
Brazilia afirmă că între 17% şi 44% dintre câini 
suferă de greutate excesivă sau obezitate.

FactorII de rIsc

Studiile epidemiologice evidenţiază diverşi 
factori de risc asociaţi diferitelor niveluri de 
obezitate canină. Fig. 2 prezintă câteva exemple. 

Speranţa de viaţă
Unele patologii au mai mare prevalenţă 
la câinii supraponderali sau obezi. Dintre 
acestea, se pot menţiona cazurile bolilor orto-
pedice, diabetului, tulburărilor de profil lipidic 
sangvin, bolilor cardiace, tulburărilor renale 
şi ale căilor urinare, neoplaziilor, tulburărilor 
dermatologice etc. (Fig. 3).

Din acest motiv, se poate afirma că obezi-
tatea poate reduce viaţa câinilor, aşa cum s-a 
demonstrat în cazul oamenilor. După cum se 
poate deduce din datele oferite de Kealy et al 
(2002) şi Larson et al (2003), câinii alimentaţi ad 
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libitum de-a lungul vieţii lor prezintă o mai mare 
cantitate de ţesut adipos, de trigliceride serice, 
o mai mare concentraţie de insulină şi glucoză 
şi o viaţă medie în mod semnificativ mai scurtă 
comparativ cu durata de viaţă a celorlalţi câini, 
care au un aport energetic cu 25% mai redus.

Bolile aparatului locomotor
Bolile aparatului locomotor, dintre care tulbu-
rările traumatice degenerative (osteoartrita, 
fractura humerusului, ruptura ligamentului 
încrucişat cranial, hernia de disc etc.) sunt în 
mod semnificativ mai des întâlnite la câinii 
obezi. Plusul de greutate creşte efortul mecanic 
al articulaţiilor şi precipită apariţia osteoartritei. 
Este dovedit că în cazul câinilor alimentaţi ad 
libitum de-a lungul unei perioade mai mari de 
timp, prezintă, cu mai mare frecvenţă şi gravi-
tate, osteoartrită la nivelul articulaţiilor, compa-
rativ cu câinii care au avut un aport energetic 
limitat. (Kealy et al, 2000; Kealy et al, 2002). 
Reducerea greutăţii corporale pentru câinii 
cu osteoartrită reduce procesul degenerativ, 
reducând şi durerea, deoarece se scade efortul 
realizat de articulaţii. Aşa cum demonstrează în 
Rcksin et al (2007), aplicarea dietelor de redu-
cere a masei corporale la câinii obezi cu oste-
oartrită şi şchiopătat au ca rezultat o mai bună 
stare de sănătate.

Obezitatea şi inflamaţia
Aşa cum se întâmplă în cazul oamenilor, la fel şi 
în cazul câinilor, ţesutul adipos este considerat 
un organ endocrin care secretă citokine denu-
mite adipokine, din care unele sunt proinflama-
toare şi sunt implicate în unele patologii legate 
de obezitate. În cazul oamenilor, obezitatea 
este caracterizată printr-o stare de inflamaţie 
cronică, sistemică şi de grad inferior, în care 
numărul leucocitelor, al tNF-alfa şi proteina C 
reactivă (PCR) sunt crescute. Se consideră că 
este posibil ca inflamaţia să fie mecanismul prin 
care obezitatea produce insulinorezistenţă şi 
alte patologii cronice.

Obezitatea, insulinorezistenţa, 
diabetul şi hiperlipidemia
În mod diferit, la câini, spre deosebire de 
oameni, obezitatea nu este în mod clar rela-
ţionată cu diabetul de tip 2, iar unii autori 
afirmă că un procent de 61% din câinii obezi 
prezintă hiperinsulinemie, intoleranţă la 
glucoză sau ambele. (Mattheeuws et al, 
1984b). La câinii alimentaţi ad libitum cu o 
dietă bogată în grăsimi s-a observat, în formă 
experimentală, un sindrom asemănător cu 
„obezitatea centrală umană”: la aceşti câini 
creşterea masei adipoase abdominale a arătat 
o dezvoltare progresivă a insulinorezistenţei şi 
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Fig. 2. Factorii de risc care susţin propagarea greutăţii supraponderale şi a obezităţii în 
populaţia canină, cu o medie între 34 şi 39% de câini supraponderali sau obezi

Procentul câinilor supraponderali şi obezi în funcţie de factorii de risc
 (Surse: Colliard et al, 2006 and Lund et al, 2006)
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apariţia hiperlipidemiei (Rocchini et al, 1987; 
Van Citters, 2002; Bailhache et al, 2003; Kim 
et al, 2003).

Câinii care au avut un aport energetic limitat 
prezintă o mai mare sensibilitate la insulină 
şi o concentraţie mai bună de glucoză, factori 
care duc spre o mai bună speranţă de viaţă. 
(Kealy et al, 2002; Larson et al, 2003).

Afecţiunile respiratorii şi intoleranţa 
la exerciţii fizice şi la căldură 
Intoleranţa la exerciţii şi dificultăţile respira-
torii sunt deseori legate de obezitatea canină. 
(De Rick y De Schepper, 1980; Ettinger, 1983; 
Saker y Remillard, 2005). De asemenea, există 
o certă corelaţie între obezitate şi colapsul 
traheal. În practică, câinii obezi se arată 
deseori inactivi şi letargici.

Bolile cardiovasculare şi 
hipertensiunea
Când se observă un exces de greutate impor-
tant la câini, se poate observa şi o creştere 
în frecvenţa apariţiei bolilor cardiovasculare. 
(Baba y Arakana, 1984; Edney y Smith, 1986; 
Valtonen y Oksanen, 1972)

A fost demonstrată cu certitudine că presiunea 
sangvină a câinilor supraponderali este mai 
ridicată decât a celor cu o greutate ideală, dar 
nu există probe concludente asupra originii şi 
mecanismului hipertensiunii la câinii obezi cu 
rezistenţă la insulină.

Bolile renale şi cele ale aparatului 
urinar
Obezitatea canină provocată de o alimentaţie 
bogată în grăsimi duce la hiperfiltrare glome-
rulară, retenţie de sodiu şi hipertensiune. (De 
Paula et al, 2004)

Au fost studiate schimbările histologice şi 
funcţionale produse în rinichi în prima fază a 
obezităţii canine. Comparativ cu câinii slabi, 
greutatea ficatului, activitatea plasmatică a 
reninei, concentraţia insulinei, presiunea arte-
rială, viteza de filtrare glomerulară şi fluidul 
plasmatic renal la câinii obezi au valori mai 
crescute.

De asemenea, se pot observa schimbări 
histologice ale capsulei Bowman, în matricea 
mezangială, în membranele glomerulare 
şi tubulare etc. toate aceste schimbări pot 
fi considerate ca precursori ai unor leziuni 
glomerulare mai grave, relaţionate cu obezi-
tatea prelungită. S-a arătat, de asemenea, 
că la câinii cu obezitate apare un risc crescut 

de a dezvolta calculi de oxalaţi de calciu 
(Lekcharoensuk et al, 2000) care pot reduce 
funcţionalitatea renală.

Anestezia
Riscurile pe care le are o anestezie la un 
câine suferind de obezitate sunt majore, iar 
aceasta circumstanţă trebuie luată în conside-
rare în momentul unei eventuale intervenţii 
chirurgicale.

cancer
S-a observat că prevalenţa tumorilor mamare 
este relaţionată cu diagnosticarea timpurie 
a obezităţii (Sonnenschein et al, 1991) de 
asemenea, câinii supraponderali au un risc 
major de dezvoltare de carcinom de vezică, 
cu celule de tranziţie (Glickman et al, 1989)
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Afecţiuni respiratorii
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Obezi
(4,5 < icG ≤ 5,0

 n = 1099

Supraponderali
(3,5 < icG ≤ 4,0

 n = 6302

cu greutate 
normală sau 
subponderali
(1,0 < icG ≤ 3,5)
n = 14353

Tabelul 1. Prevalenţa bolilor (şi tipurilor de boli) după IGC la câinii adulţi
(Surse: Lund et al, 2006)

IGC – indice de greutate corporală
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Obezitatea iniţială şi obezitatea 
cronică
Ca şi regulă generală, obezitatea se dezvoltă 
în doua faze: o fază dinamică, urmată de 
o fază staţionară. În timpul fazei dinamice, 
pe lângă producerea creşterii în greutate şi 
mărirea cantităţii de masă grasă a câinelui, 
se schimbă şi metabolismul (creşte leptina în 
plasmă şi hormonii tiroidieni). În această fază, 
parametrii sangvini (insulina, glucoza, lipidele) 
prezintă nivele normale şi nu se observă alte-
rări fiziologice. În schimb, odată iniţiată faza 
statică şi cronică, câinii prezintă modificări în 
profilul lipidic, în valorile insulinei în sânge.

tratamentul trebuie aplicat cât de devreme 
se poate, pentru a restabili parametrii optimi. 
Marea parte a modificărilor metabolice se 
inversează cu uşurinţă şi se impun restricţii 
alimentare iar câinele pierde în greutate. 
(Jeusette et al, 2005 b)

Un studiu clinic recent de intervenţie diete-
tică cu o dietă săracă în grăsimi şi bogată în 
proteine arată o reducere a trigliceridelor, 
colesterolului, insulinei şi fructozaminei în 
sânge, acompaniată de o reducere a greutăţii. 
(Rocksin et al, 2007)

Studiul pune în evidenţă o îmbunătăţire a 
stării de bine a câinilor, a mobilităţii, a disp-
neei de efort şi scăderea intoleranţei la exer-
ciţii (Rocksin et al, 2007), coroborate cu alte 
rezultate, experimentale sau clinice, cu diete 
bogate în proteine (Diez et al, 2002;Jeusette 
et al, 2005b, Impellizerri, 2000,Carciofi et al, 
2005; Saker y Remillard, 2005).

TrATAmenTUl – dieTA de 
SlăBire

Se recomandă aplicarea tratamentului pentru 
câinii supraponderali sau obezi la constatarea 
patologiilor descrise anterior.

Adoptarea dietei cu restricţie calorică este 
singurul tratament clar care duce la scăderea 
în greutate a animalului. O dietă cu un aport 
energetic redus administrata ad libitum nu 
este suficientă (Jeusette et al, 2006b)

Restricţia calorică radicală (cu 40%) a fost unica 
metodă documentată capabilă de a prelungi 
viaţa la rozătoare şi alte animale neverte-
brate. În schimb, această strategie este dificil 
de aplicat oamenilor fără a provoca o senzaţie 
de insatisfacţie, de foame cu caracter perma-
nent şi apariţia unor efecte secundare nedo-
rite (scăderea libidoului, scăderea nivelului 

de serotonină, scăderea adaptării termice). În 
cazul câinilor, o restricţie alimentară de 30% 
pe o durată de 3 luni reduce nivelul glucozei 
plasmatice şi modifică traseul acizilor graşi 
reducând proporţia acizilor graşi proinfla-
matorii în membrana hematiilor (torre et al, 
2006a). O restricţie alimentară de 25% de-a 
lungul vieţii reduce greutatea cât şi cantitatea 
de grăsime corporală, dă un nivel scăzut al 
trigliceridelor în ser, la fel ca şi cel al triiodtiro-
ninei, insulinei şi glucozei. Aceşti parametri 
sunt consideraţi în procesul de îmbătrânire ca 
markeri şi trebuie să fie importanţi în vederea 
modificărilor de dietă sau pentru tratamentele 
medicamentoase din primii ani de viaţă (Kealy 
et al, 2002).

Pentru a putea face această restricţie ener-
getică se pot folosi diverse metode: redu-
cerea cantităţii de hrană oferită câinelui sau 
reducerea densităţii sale energetice (diluţia 
energetică). Nu este recomandabilă numai 
reducerea cantităţii de hrană oferită câinelui, 
deoarece este implicată o reducere substan-
ţială a volumului ingerat şi o creştere a insa-
tisfacţiei animalului, ceea ce duce la creş-
terea apetitului său. De asemenea, această 
metodă provoacă un potenţial deficit de 
nutrienţi, cum ar fi cazul unor minerale, vita-
mine, oligoelemente, acizi graşi esenţiali şi 
aminoacizi. Creşterea saţietăţii alimentului, 
creşterea nivelului de proteine şi acizi graşi 
cu catenă medie, de exemplu, constituie un 

mecanism adiţional. Mecanismul saţietăţii nu 
este cunoscut pe deplin dar include controlul 
hormonal şi retroalimentaţia intestinală.

De regulă, în programele de reducere a greu-
tăţii se recomandă întotdeauna aplicarea unei 
diete desemnate în mod special câinilor obezi. 
Metoda cea mai utilizată pentru reducerea 
densităţii energetice a hranei este reducerea 
cantităţii de grăsimi ingerate şi creşterea canti-
tăţii de fibre. Se poate aplica o creştere a canti-
tăţii de apă în hrană şi/sau o reducere a densi-
tăţii fizice a hranei uscate(g/cm cubi). Pe lângă 
urmarea unei diete sărace în grăsimi, bogate 
în fibre şi cu un aport energetic redus, stra-
tegia de creştere a cantităţii de proteine sau 
reducerea carbohidraţilor cu indice glicemic 
mare a fost aplicată cu destul de mult succes 
atât la oameni, cât şi la câini.

PrevențiA

În creştere
Se ştie că displazia de şold, osteocondrita, 
radius curvus, osteodistrofia hipertrofică sunt 
legate de excesul de greutate apărut în timpul 
creşterii. (Hedhammer et al, 1974; Dammrich 
et al, 1991). Obezitatea şi un aport energetic 
excesiv provoacă, de asemenea, o modificare 
a secreţiei hormonale (IGF1, hormonii tiroi-
dieni…) dar consecinţele asupra câinilor nu 
au fost încă evaluate. La câinii de talie mică, 
consecinţele unui aport energetic crescut 

Fig. 4. Violetta înainte de gonadectomie şi 5 luni după, cu o alimentaţie liberă. Se observă 
o creştere importantă de greutate(+30%) care este facută cu o creştere exclusivă a grăsimii 
corporale (96%).

ÎNAINtE DUPĂ
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asupra sistemului articular sunt mai reduse 
semnificativ, dar pot provoca obezitate la 
câinii tineri. Este evident că necesităţile ener-
getice sunt mari în timpul creşterii comparativ 
cu vârsta adultă, dar trebuie evitat aportul 
energetic excesiv: la fel ca în cazul adulţilor, 
indicele de masă corporală trebuie optimizat 
şi în timpul creşterii.

după sterilizare
Se recomandă trasarea unui plan dietetic strict 
după sterilizare, iar în cazul femelelor sterili-
zate necesităţile energetice sunt mai scăzute 
iar comportamentul alimentar se modifică, 
ducând la o creştere în greutate. (Figura 4) 
(Jeusette et al, 2004b y 2006a). La femelele 
sterilizate, după operaţia chirurgicală, se evită 
creşterea în greutate reducând aportul ener-
getic cu 20-30% respectând necesităţile ener-
getice de menţinere a greutăţii (MER)
(MER=132 kcal/kg Peso Ideal 0,75; 
Anantharaman-Barr, 1990; Jeusette el al, 
2004b, 2006a)

Pierderea în greutate
In timpul programului de slăbire, reducerea 
aportului energetic trebuie să provoace o 
pierdere a greutăţii între 1-2% din greutatea 
iniţială, pe săptămână. Nu se recomandă ca 
pierderea în greutate sa fie mai mare de 2%, 
deoarece ea este obţinută prin pierderea de 
masă musculară (Burkholder y toll, 2000). 
S-a demonstrat că la câinii care pierd în mod 
lent  – 1,14%/ săptămână – se conservă 
greutatea ideală mai uşor, odată terminată 
perioada de slăbire. (Laflamme şi Kuhlman, 
1995). Potrivit protocolului, aportul ener-
getic în timpul programului de slăbire poate 

varia. Jeusette et al au demonstrat recent că 
aportul energetic al unui câine poate fi redus 
cu 45% raportat la aportul energetic de menţi-
nere, pentru a ajunge la greutatea optimă. În 
orice caz, aportul energetic iniţial nu se prea 
cunoaşte. Experimentele recente au obţinut 
rezultate bune (între 1,14 şi 1,46% de pierdere 
în greutate/săptămână) cu 75-82% din nece-
sităţile energetice de menţinere (MER, MER 
=132kcal/kg PC.) în schimb, datele experimen-
tale sunt dificil de extrapolat şi aplicat clinic 
iar rezultatele obţinute în privinţa vitezei pier-
derii în greutate sunt, în general, mai scăzute 
(între 0,68 şi 0,88% pe săptămână). În medie, 
o restricţie de 40% (adică 60% din cerinţele 
energetice) semnifică o restricţie rezonabilă 
pentru programele de pierdere în greutate în 
practica veterinară.

Într-un studiu clinic recent, ritmul de pierdere 
în greutate ajunge la -1,2±0,4% cu o restricţie 
de 66±6% MER în perioada primelor 3 luni, 
dar descreşte în următoarele 3 luni. Cu timpul, 
este necesară realizarea unei reduceri semni-
ficative în aportul energetic pentru a menţine 
ritmul scăderii în greutate(70±1%MER pt 
început, 66±8% MER adică minus 9% de-a 
lungul următoarelor 3 săptămâni si 56±7% 
MER adică minus 20% pentru perioada de 
sfârşit) şi se ţine cont la reducerea aportului 
energetic şi ritmul de pierdere în greutate care 
descreşte în timp. Rocksin et al, 2007).

Alta soluţie consistă în aplicarea unei recoman-
dări mai stricte la începutul programului de 
slăbire, dar există riscul ca ritmul pierderii în 
greutate sa fie mai accelerat în timpul primelor 
luni şi în consecinţă, să existe un risc mai mare 

de recuperare a greutăţii pierdute la revenirea 
la alimentaţia normală. (Laflamme et al, 1995).

menţinerea greutăţi corporale: cum 
se poate evita reîngrăşarea
Necesităţile energetice sunt mai mici după peri-
oada de slăbire comparativ cu perioada în care 
câinele era obez. Jeusette et al (2004a, 2005b) 
cuantifică necesităţile energetice de menţi-
nere cu 29% mai puţin ca înaintea pierderii de 
greutate. Aceasta se datorează schimbărilor 
în compoziţia corpului (inevitabila pierdere de 
ţesut muscular) şi a metabolismului hormo-
nilor tiroidieni, leptina, grelina) (Laflamme y 
Kuhlman, 1995; Daminet et al, 2003; Jeusette 
et al, 2004a). De-a lungul întregii vieţi câinele 
trebuie să urmeze obiceiurile dietetice indicate 
pentru evitarea luării în greutate. 

imPOrTAnțA nUTriențilOr

Proteinele

În medicina umană, procedeul dietetic 
convenţional pentru pierderea în greutate 
recomandă o alimentaţie săracă în grăsimi, 
bogată în carbohidraţi şi cu un aport ener-
getic redus. În ultimul timp a crescut inte-
resul pentru dieta săracă în amidon şi zahăr 
şi pentru dietele hiperproteice. Dietele hiper-
proteice se bazează pe o proastă utilizare a 
energiei din partea organismului (pierderea 
de energie prin urină prin formarea corpilor 
cetonici, reducerea energiei nete, creşterea 
termogenezei şi o creştere în arderea grăsi-
milor). În ciuda observării unui nivel crescut 
de succes cu aceste diete hiperproteice (redu-
cerea spontană a aportului energetic dato-
rită efectelor anorexice ale corpilor cetonici 
şi nivelului scăzut de insulină şi proteine) se 
pune problema aplicării stricte a acestei diete 
şi posibilele efecte toxice ale unei concentraţii 
mari de corpi cetonici în sânge ca şi potenţialul 
efect nociv al proteinei asupra funcţiei renale. 

Metabolismul corpilor cetonici la câini este 
diferit faţă de cel uman şi dietele bogate în 
proteine sunt, fiziologic, mai adecvate pentru 
natura lor carnivoră, dar sunt puţine studii 
asupra efectelor diferitelor tipuri de diete 
asupra metabolismului canin.

Alimentele cu aport energetic redus pentru 
câini se formulează prin reducerea grăsimilor 
din compoziţie şi prin suplimentarea fibrelor. 
În schimb, substituirea amidonului cu prote-
inele este din punct de vedere energetic 
neutră, dar poate prezenta numeroase avan-
taje. (Dumon et al, 2005).

Fig. 5. Restricţia energetică (en % MER con MER=132 kgcal/kg0,75) pentru obţinerea unei 
reduceri a greutăţii corporale pe o perioadă de 6 luni: cu timpul, este necesară o reducere a 
porţiei calorice, astfel încât să se obţină pierderea în greutate.

Raport
de cercetare

REStRICȚIE ENERGEtICĂ PENtRU PIERDEREA ÎN GREUtAtE (% MER)

%
 M

ER

săptămâni



52

• Proteinele îmbunătăţesc compoziţia corpo-
rală: studiile realizate între 1988 şi 1999 demon-
strează că dietele de slăbire pentru câini bogate 
în proteine (62% EM în formă de proteine) 
şi sărace în carbohidraţi (7% EM în formă de 
carbohidraţi) favorizează o mai mare conser-
vare a ţesutului slab comparativ cu dieta de 
control (35% EM procent de proteine şi 35% EM 
procent de carbohidraţi) şi se întârzie în acelaşi 
timp obţinerea obiectivului dorit în greutate.
(Laflamme y Hannah, 1988 y Hannah,1999). 
Unele studii mai recente confirmă rezultatele: o 
dietă bogată în proteine şi săracă în amidon (48% 
proteine, 5% amidon, 31%fibre, în % substanţă 
uscată) produce un ritm de pierdere în kilograme 
lent(<2%) şi o conservare majoră a masei muscu-
lare, comparativ cu o dietă proteică normală cu 
un conţinut ridicat de fibre (24% proteine, 24% 
amidon, 39% fibre) (Díez et al, 2002). În alt studiu 
(Jeusette et al, 2006b), o dietă bogată în proteine 
şi săracă în carbohidraţi (45%EM proteine, 5%EM 
amidon) comparată cu o dieta săracă în grăsimi 
şi bogată în amidon se obţine aceeaşi reducere 
de greutate.(2,18±0,29% pierdere în greutate pe 
săptămână) într-o perioadă de 8 săptămâni cu un 
aport energetic zilnic mai crescut. (547±6 kcal/ zi 
versus 495±5 kcal EM/zi).

Conservarea masei musculare este foarte 
importantă pentru gestionarea greutăţii 
pe o perioadă de timp mai lungă, deoa-
rece consumul energetic depinde de masa 
musculară. O pierdere considerabilă de masă 
musculară se traduce într-o necesitate ener-
getică mai mică şi, în consecinţă, o rezistenţă 
metabolică în a pierde în greutate şi o posibilă 
recuperare a greutăţii pierdute mai uşoară.

• Proteinele măresc consumul energetic: efici-
enţa utilizării energiei este mai mică comparativ 
cu cea a grăsimii sau a carbohidraţilor, iar celu-
lele eliberează mai multă căldură atunci când 
sunt utilizate (efectul termic al proteinelor este 
mai mare). Aceasta poate fi explicaţia moti-
vului pentru care o dietă bogată în proteine 
permite un consum mai mare de alimente (plus 
10%) pentru a obţine acelaşi ritm de pierdere 
în greutate în condiţii experimentale. În condi-
ţiile clinice s-a observat un ritm mai accelerat 
de pierdere în greutate pentru acelaşi consum 
energetic de alimente la o dietă mai bogată în 
proteine. (Rocksin et al, 2007).

• Proteinele îmbunătăţesc apetitul: un conţinut 
ridicat în proteine animale poate contribui la pala-
tabilitatea unei diete cu grad scăzut energetic.

• Proteinele sunt mai săţioase: la câini, 
senzaţia de saţietate este relaţionată cu o 

descărcare calorică în intestin. Un conţinut 
mai crescut al proteinelor în dietă ar putea fi 
necesar pentru a obţine senzaţia de saţietate. 
(Geoghegan et al, 1997).

S-a demonstrat că dietele bogate în proteine 
şi fibre cresc senzaţia de saţietate a câinilor 
(Weber et al, 2007).

• nu s-a putut demonstra că dietele bogate 
în proteine sunt nocive pentru funcţia renală 
a câinilor sănătoşi: nu există dovezi epidemi-
ologice care să demonstreze o relaţie între 
consumul crescut de proteine şi insuficienţa 
renală cronică la câini şi pisici, deşi, a fost 
dovedit că fosforul este un factor cheie în a 
declanşa o asemenea insuficienţă. În orice caz, 
un procent crescut de proteine în dietă pentru 
câinii obezi nu înseamnă, în mod necesar, o 
creştere a consumului de proteină din dietă, 
datorită restricţiei energetice totale.

S-a realizat un studiu clinic pentru a compara, 
în condiţii clinice, doua diete de slăbire cu un 
conţinut diferit de proteine, amidon şi fibre: 
ambele diete vor produce o scădere notabilă în 
greutate. În schimb, dieta bogată în proteine şi 
cu un conţinut moderat de amidon va avea un 
ritm mai accelerat de slăbire în primele 3 luni, 
cu un consum energetic similar şi o mai bună 
concentraţie plasmatică a trigliceridelor, insu-
linei şi fructozaminei dupa 6 luni. Nu se observă 
efecte secundare negative pe perioada dietei 
bogate în proteine. (Rocksin et al, 2007).

Grăsimile
În general, grăsimile se găsesc în cantităţi reduse 
în conţinutul dietelor pentru animalele obeze. 

Este forma cea mai eficace de a reduce densi-
tatea energetică şi, de asemenea, de a permite 
ca animalul să consume o cantitate mărită de 
hrană dar cu aceeaşi valoare energetică.

Dacă se substituie grăsimile cu carbohidraţi, se 
reduce conţinutul energetic brut dar se creşte 
în acelaşi timp consumul energetic metabolic. 
De fapt, eficienţa utilizarii carbohidraţilor este 
cu 9-12% mai mică ca a grăsimilor, deoarece 
grăsimile se folosesc mai eficace pentru produ-
cerea de molecule de AtP(mai multă energie 
netă) şi pentru acumularea grăsimilor în ţesu-
turile adipoase. Un minimum de grăsimi este 
necesar pentru acoperirea necesităţilor de 
vitamine liposolubile şi de acizi graşi esenţiali. 
Mai mult decât atât, grăsimile animale măresc 
palatabilitatea dietelor pentru câini. Legislaţia 
europeană, care regularizează alimentele 
pentru câini şi pisici, recomandă un conţinut de 
minimum 5% grăsime pentru a putea a fi consi-
derat un aliment complet şi un aport de acizi 
graşi esenţiali (acidul linoleic) suficient. 

Spre deosebire de dietele sărace în grăsimi, 
un studiu recent a demnostrat că un nivel de 
grăsimi mai ridicat împreună cu un aport ener-
getic controlat, permit urmarea unui ritm de 
scădere în greutate adecvat, dar cu alimente 
mai gustoase pentru câini. 

Acizii graşi omega 6/ omega 3
Cum am menţionat anterior, obezitatea canină 
se caracterizează printr-o stare de inflamaţie 
cronică, sistemică şi de grad mic şi se consideră 
că inflamaţia poate fi un mecanism potenţial 
pentru devenirea obezităţii drept cauză a diver-
selor patologii.
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Fig. 6. Carbohidraţii (adaptare după Boisen şi Verstegen, 2000)
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În cazul câinilor s-a demonstrat că proporţia de 
acizi graşi omega6/omega3 modulează reacţiile 
inflamatorii. O proporţie care oscilează între 5 
şi 10 reduce producţia de mediatori inflama-
torii fără efecte secundare şi, doar pentru acest 
lucru, pot fi consideraţi foarte benefici pentru 
câinii obezi. În schimb, pe lângă proporţia de 
omega6/omega3 este necesar şi aprovizionarea 
cu o cantitate minimă de omega3 cu catenă 
lungă (DHA-EPA) pentru a obţine efecte pozitive 
pentru sănătate. (Hall et al, 2006).

Dietele canine care au ca obiectiv administrarea 
în proporţie recomandată şi în cantitatea minimă 
de acizi graşi omega 3 cu catenă lungă trebuie 
completate cu surse naturale de DHA (prove-
nite din peşti oceanici sau alge marine) şi de EPA 
(provenite din peşti oceanici şi fungi filamentoşi)

Acizii graşi cu catenă medie (AGcm)
Untul de cocos este principala sursă naturală 
de acizi graşi cu catenă medie: acidul caprilic 
C8(7%), acidul capric C10(6%), acidul lauric 
C12(45%) şi acidul miristic C14(16%). Din bibli-
ografia consultată a rezultat că AGCM cresc 
consumul energetic, oferă o mai mare senzaţie 
de saţietate şi favorizează controlul greutăţii şi 
se includ în dietă ca substituenţi ai grăsimilor 
care conţin acizi cu lanţ lung de carbon.

Studiile realizate pe animale şi oameni demon-
strează că AGCM se folosesc cu uşurinţă la 
nivelul ficatului şi favorizează un consum ener-
getic mărit. Majoritatea studiilor pe animale 
confirmă, de asemenea, că există o mai mare 
scădere în greutate şi o reducere a dimensiunii 
depozitelor de grăsime după o perioadă de 
folosire. La fel, multe din dovezile ce implică 
animale, ca şi cele care implică persoane, 
indică un efect de creştere al trigliceridelor cu 
catenă medie faţa de cele cu catenă lungă.

carbohidraţii digestibili în procesul 
de obţinere al hranei uscate
Câinii obezi ar putea prezenta dificultăţi 
în controlul glucozei în sânge, ei menţi-
nând un nivel crescut al glucozei pe o mai 
lungă perioadă de timp. Pentru acest motiv, 
sursele de amidon care provoacă un răspuns 
glicemic postprandial mai mic sunt benefice. 
Conţinutul în amiloză şi dimensiunea particu-
lelor de amidon variază între cereale diferite, 
dar şi în gradul şi ritmul de degradare intesti-
nală, care este şi el distinct şi specific fiecărei 
surse în parte.

La câini, orzul produce un nivel mai mic 
de insulină în sânge, de la 20 la 240 minute 
postprandial, spre deosebire de cereale ca 
porumbul şi orezul.

Fibrele
Se înţelege prin fibră, în special matricea 
care compune pereţii celulari ai plantelor, 
dar acesta este un termen ce include diverse 
substanţe biochimice, aşa cum se poate 
observa în fig 6.

Există probe contradictorii asupra efectului 
dietelor bogate în fibre asupra digestiei 
alimentelor. 

includerea materiilor prime bogate în fibre 
alimentare prezintă următoarele avantaje:
• Fibrele diluează concentraţia energetică a 
dietei
• Conform structurii dietei, unele fibre solu-
bile pot încetini evacuarea gastrică şi induc o 
absorţie mai lentă a nutrienţilor
• Fibrele insolubile produc un bol alimentar mai 
voluminos şi accelerează tranzitul intestinal
• Fibrele pot reduce glicemia postprandială la 
câinii diabetici

• Fibrele contribuie la reducerea lipidelor din 
sânge
• Fibrele conferă saţietate

Unele fibre prezintă inconveniente, mai ales 
în doze mari:
• Hrana este mai puţin palatabilă
• Scade digerabilitatea nutrienţilor
• Frecvenţă mai mare a fecalelor, ca şi o canti-
tate mai mare a lor, un conţinut ridicat de apă 
în fecale sau poate da chiar diaree
• Fibrele pot reduce bio-disponibilitatea unor 
micronutrienţi
• Fibrele fermentabile pot da flatulenţă la câini

l-carnitina
L-Carnitina este un nutrient esenţial, asemă-
nător vitaminelor, care contribuie la oxidarea 
acizilor graşi în mitocondrii. Gross et al (1998) 
y Allen et al (1999) demonstrează că o dietă cu 
un supliment de carnitină de 0,03% îmbună-
tăţeşte masa corporală slabă cu o tendinţă de 
a da o mai mare pierdere în greutate la câinii 
supuşi unui program de slăbire.

Alte studii cu câini sterilizaţi confirmă aceste 
rezultate: animalele supuse unei diete de 
slăbire la care se administrează un supliment 
de 0,005% sau 0,01% de carnitină pierd mai 
mult din masa grasă şi prezintă un ţesut adipos 
diminuat. (Sunvold et al, 1999).

Antioxidanţi
Stresul oxidativ poate fi un mecanism subadi-
acent care conduce la dezvoltarea altor conse-
cinţe ale obezităţii. În medicina umană studiile 
arată că obezitatea prezintă diverse surse de 
stres oxidativ – hiperglicemia, hiperlipidemia, 
nivelele ridicate de lipide din ţesuturi, apărare 
antioxidativă inadecvată, apariţia radicalilor 
liberi în ritm mai crescut, surse enzimatice sau 
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Fig. 7. Evoluţia greutăţii corporale cu şi fără activitate fizică
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un endoteliu inflamat cronic (Vincent y taylor, 
2006).

În cazul câinilor s-a demonstrat că admi-
nistrarea orală de polifenoli din ceai verde 
(EGCG), polifenoli din sâmburi de struguri sau 
din citrice (naringină) poate reduce markerii 
sangvini biologici de oxidare, insulinorezis-
tenţa, poate mări profilul lipidic plasmatic 
şi poate altera expresia genelor implicate în 
procesele de inflamaţie (torre et al, 2006a y 
2006b; Salas, 2009; Serisier et al, 2008).

exercițiUl Fizic

Pentru starea de bine, la câini, este foarte 
important să se introducă modificări în stilul 
de viaţa în timpul tratamentului pentru obezi-
tate, cum descrie Jeusette et al, 2006c, care 
demonstrează că la câinii care sunt supuşi unei 
diete cu aport energetic scăzut, ad libitum se 
pierde mai mult în greutate cu exerciţiu fizic.

S-a demonstrat că exerciţiul fizic fără pier-
derea de kg este un obicei sănătos pentru 
câinii obezi: restabilirea frecvenţei cardiace 
(frecvenţa cardiacă medie din timpul recupe-
rării ca şi procent din frecvenţa cardiacă din 
timpul exerciţiilor) la câinii supraponderali a 
fost mai rapidă dacă s-a realizat cu exerciţiu 
fizic. (Kuruvilla y Frankel, 2003).
Se recomandă proprietarilor să crească canti-
tatea exerciţiilor pentru câini ca parte inte-
grantă a procesului de slăbire.

cOnclUzii

Obezitatea este o boală foarte frecventă la 
animalele de companie. 

Datorită consecinţelor grave pe care le poate avea 
asupra sănătăţii şi reducerea speranţei de viaţă 
a câinilor, prevenirea şi tratarea sunt priorităţile 
importante care trebuie abordate împreună cu 
modificarea stilului de viaţă al animalului.

Cheia pentru succes este realizarea unui plan 
de tratament individual împreună cu veteri-
narul, în care se iau în consideraţie necesităţile 
energetice a fiecărui câine în parte, rezistenţa 
metabolică latentă în a pierde kilogramele în 
plus şi posibilitatea recuperării greutăţii pier-
dute după terminarea tratamentului. 
la final, colaborarea dintre proprietar şi 
medicul veterinar este un factor cheie pentru 
prevenirea şi tratarea obezităţii canine. ca şi 
consecinţă, veterinarul are o importanţă covâr-
şitoare în a determina şi motiva proprietarul de 
a-şi trece câinele la un program de slăbire.
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